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Protokoll nr 12

Protokoll fört vid sammanträde med
förbundsstyrelsen för Ungdomens
Nykterhetsförbund 2013-03-01—03
på Stora Essingen, Stockholm.
Närvarande ledamöter:

Vidar Aronsson
Linda Engström
Lina Boberg
Linda Adolfsson
Malin Thorson
Karin Melbin
Lovisa Bengtsson
Mårten Malm
Eric Tegnander
Rasmus Åkesson
Ahmed Amin (punkt 8b, 8f, 8g)

Närvarande tjänstemän:

Astrid Wetterström

Protokollssekreterare:

Linda Adolfsson

Paragrafer:

§§ 12:1-12:10

Bilagor:

12:1-12:38
§ 12:1

Öppnande

Linda Engström förklarade mötet öppnat. Även Malin Thorson och
Vidar Aronsson agerade mötesordförande under helgen.
§ 12:2

Bilaga 12:1

Fastställande av
föredragningslista

Styrelsen beslutade
att fastställa föredragningslistan utan ändringar
§ 12:3

Val av justerare

Linda Engström föreslog Rasmus Åkesson som justerare.
Styrelsen beslutade
att välja Rasmus Åkesson till justerare för helgens möte
§ 12:4

Bilaga 12:2

Föregående protokoll

Linda Adolfsson berättade om vad som stod i föregående protokoll
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och konstaterade att de uppdrag som delats ut till dagens möte
ligger i fas.
Styrelsen beslutade
att notera föregående protokoll
§ 12:5

Lägesrunda

Styrelsen och generalsekreteraren genomförde en lägesrunda där
alla fick berätta om vad som hänt sedan sist.
Styrelsen beslutade
att notera läget hos de närvarande
§ 12:6

Bilaga 12:3-21

Rapportärenden
Anmälningsärenden

a) Föreningsförändringar (12:3)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera bilagan
b) Representation (12:4)
Eric Tegnander lyfte punkten och frågade hur det gick på
Stureplansgruppen och vad som händer med Sektor3. Linda
Engström sa att de skulle behöva se en vinning med alkoholfritt för
att agera, men att de gav en del PR-tips. Vidar Aronsson svarade om
Sektor3. Verksamheten kanske kan leva vidare, men
organisationen ska läggas ner. I maj-juni kommer det slutgiltiga
beslutet fattas.
Styrelsen beslutade
att notera bilagan
c) Sociala (12:5)
Linda Engström lyfte bilagan och undrade om
ungdomsprogrammet då vi har principen att UNF inte ska göra
stödgruppsverksamhet. Karin Melbin svarade att programmet
används för stödgruppsledarutbildningar vid Wendelsberg. Det är
ett väldigt bra program och genom det kan vi samarbeta med andra
organisationer för att garantera evidensbaserad utbildning.

Utskott

Styrelsen beslutade
att notera rapporten
d) Drogpolitiska (12:6)
Bilagan ansågs föredragen.
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Styrelsen beslutade
att notera rapporten
e) Förebygg (12:7)
Lovisa Bengtsson lyfte bilagan och ville ha mer lägesrapport om
helårskampanjen och komplettering på Fake Free. Mårten Malm
svarade att utskottet inte har haft den tid de hoppats på för Fake
Free. Astrid Wetterström kompletterade med att Simon Tullstedt
arbetat hårt för rapportering till Allmänna Arvsfonden och har
lämnat in en ny ansökan. Det är sista året med Allmänna
Arvsfonden nu. Det är mycket på gång, föreläsningsmoduler ska
vara klart till april och Linnéa Manzanares kommer tillbaka i maj.
Linda Engström berättade att Niklas Claesson jobbat på bra med
kampanjen, men att de konsulter som fått i uppdrag att ta fram
hemsida inte lyckats med det. Planen för året är klart. Kampanjen
syftar till att bredda värvningen till att inte enbart fråga om
medlemskap, med slogan ”Fråga fler”.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten
f) Organisation (12:8)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten
g) Globala (12:9)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten
h) Arbetsutskottet (12:10)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten
i) Ordföranderapport Vidar (12:11)
Vidar Aronsson ansåg bilagan föredragen.

Styrelse

Styrelsen beslutade
att notera rapporten
j) Ordföranderapport Linda (12:12)
Eric Tegnander lyfte bilagan och frågade om Linda Engströms 56
timmar i veckan. Hon tackade för frågan och svarade att det är
enligt styrelsens beslut och ingen fara för henne.
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Styrelsen beslutade
att notera rapporten
k) Generalsekreterare (12:13)
Eric Tegnander lyfte bilagan och undrade om Brysselassistenterna.
Astrid Wetterström svarade att det är under kontroll.

Kansli

Styrelsen beslutade
att notera rapporten
l) Kongressgruppen (12:14)
Bilagan ansågs föredragen.

Övrigt

Styrelsen beslutade
att notera rapporten
m) Demokratikommissionen (12:15)
Vidar Aronsson föredrog bilagan och berättade hur
demokratikommissionen tänkt kring sitt förslag och önskade att få
lägga fram detta till kongressförfesten. Han meddelade också att
utkastet kommer att läggas upp på unfdebatt.se. Lina Boberg
berättade att solidaritetskommissionen kommer att ha ett första
möte i veckan och att de kommer presentera sina tankar på
kongressförfesten. Hon menade att det inte är värt att lägga fram
ett förslag som vi inte är nöjda med till kongressen, men att de
hoppas kunna hinna med det.
Styrelsen beslutade
att ge demokratikommissionen mandat att lägga fram ett förslag
till kongressförfesten, samt
att notera rapporten
n) Kapitalutredning
Vidar Aronsson och Lina Boberg föredrog bilagan. Gruppen hade
gjort tre scenarion samt en nulägesanalys. De menade att kapitalen
mest är en verksamhetsbuffert. Scenario 1: Vi får inte statsbidrag.
Scenario 2: Intäkterna från lotterierna minskar med ca 30 %.
Scenario 3: Vi förlorar intäkterna från lotterierna helt. Detta är de
scenarion som är mest trovärdiga. De menade att vi har så mycket
budget att vi knappt behöver ett kapital. De hade utrett frågan om
när det händer något riktigt radikalt, att vi blir av med allt, och vad
viskulle behöva göra då. Gruppen har räknat på
avvecklingskostnader och avvecklingstid för våra bundna
kostnader. I en krissituation, för att inte gå i konkurs, skulle vi
behöva ca 16 miljoner som verksamhetsbuffert. De menade att vi
har ett överdrivet stort kapital utan syfte, på 30 miljoner.

RS

Linda Engström undrade hur vi ska gå vidare och Lina Boberg
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svarade att detta ska tas med i arbetet med arbetsplan och budget.
Malin Thorson berättade att arbetsplansgruppen har tänkt på
detta. Vidar Aronsson menade att detta är ett underlag för vad som
är en trygg nivå i vilket belopp som kan användas. Eric Tegnander
tackade gruppen och sa att det var bra att få riktiga siffror. Han
tyckte att det är institutionaliserat i UNF att det ska vara en extra
årsbudget över och sa att han ser det som att vi har ett ansvar att
göra något av kapitalet, att investera i UNF. Mårten Malm undrade
hur UNF skulle kunna bygga buffert om vi gjorde av med alla
pengar. Vidar Aronsson svarade att UNF har en unik situation i och
med att vi får bidrag utan åtaganden idag, från Miljonlotteriet. Om
vi skulle tappa det och enbart ha de övriga bidragen skulle vi inte
kunna spara undan. Lina Boberg sa att vi idag får bidrag för den
löpande verksamheten och önskade en satsning i arbetsplan och
budget. Mårten Malm önskade investering i företag och
påverkansarbete. Rasmus Åkesson undrade om vi kan sprida våra
risker, om också annat kan finansiera UNF? Han menade att det
finns stöd för detta och att det kan vara intressant att titta på
sådant som kan generera vinster i framtiden. Vidar Aronsson sa att
det idag inte finns några andra organisationer som får pengar på
bättre sätt än genom lotteriverksamhet.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten
o) Rapport NSF (12:16)
Lovisa Bengtsson lyfte rapporten och undrade om vi diskuterat
medlemsregister med NSF. Lina Boberg sa att det har diskuterats,
men att vi avvaktar och ser vad som händer med de olika aktörerna.
Astrid Wetterström berättade att startskottet för vår första egna
medlemsregisteransvarig går den 1 april.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten
p) Rapport IOGT-NTO (12:17)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten
p) Rapport JUNIS (12:18)
Lovisa Bengtsson lyfte rapporten och undrade om utredningen om
ändrad medlemsålder. Hen ville veta om UNF varit med och
diskuterat det. Mårten Malm sa att UNF-Junis-gruppen pratat om
det. Karin Melbin lyfte att det är viktigt att tänka på att Junis inte
har något nykterhetslöfte. Lovisa Bengtsson tyckte att det var
viktigt att vi är med i diskussionen. Vidar Aronsson uttryckte att
han inte var orolig, att han deltagit i diskussionen vid Junis
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kongress 2011 och tog med sig detta till nästa riksstyrelsemöte.
UNF och Junis ska ha ett möte och diskutera mer om samverkan
mellan förbunden.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten
r) Rapport IIIA (12:19)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten
s) Rapport UNF (12:20)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten
t) Vit jul 2012 (12:21)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att notera rapporten
§ 12:7

Bilaga 12:22-29

Diskussionsärenden

a) Former för verksamhetsberättelse (12:22)
Linda Adolfsson föredrog bilagan. Hon la till att det planeras ett
bildspel i samband med föredragningen på kongressen. Styrelsen
delade upp sig i smågrupper för att diskutera bilagan.
Rasmus Åkesson rapporterade från sin grupp. Angående
tidsomfattning hade de tänkt att de ville ha med hela 2011 och 2012
och eventuellt till 1 mars av 2013, men att det var bra med en
prognos för 2013. De hade också funderat på hur de två
arbetsplanerna står i förhållande till varandra. Det fanns också en
idé om att ha en verksamhetsberättelse för respektive år. De
önskade representation i form av förtroendeuppdrag, men inte
mer. Linda Adolfsson svarade att så var tanken. De tyckte också att
det räckte med antal möten för utskotten. Vid måluppföljningen
ansåg de att en glad, likgiltig och ledsen gubbe kunde räcka men att
det också var bra med mål, resultat och kommentar.
Lovisa Bengtsson rapporterade från sin grupp. De tyckte att
tankarna om tidsomfattningen och måluppföljningen var bra. De
menade att utskotten måste få analysera och att vi ska lyfta upp
framgångarna. Astrid Wetterström önskade en större överblick av
vad som hänt i UNF under dessa år. Gruppen tyckte att det var bra
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med egen analys och att måluppföljningen skulle visas med ett
signalsystem, statistik och att en kommentar är bra. De ville att
måluppföljningen skulle visa på trend och nuläge och vara lätt att
ta till sig.
Linda Adolfsson sa att hon tänkt att prognosen mest ska vara en
beskrivande uppskattning, inte siffror. Linda Engström önskade en
kommentar på alla mål för att det är bra att veta hur vi lägger till,
även när det har gått bra. Hon menade att verksamhetsberättelsen
bör följa budgeten, som är för 2011-2012. Lina Boberg önskade
måluppfyllelse på båda arbetsplanerna. Hon menade att
verksamhetsberättelsen redan är 25 sidor lång och var därför emot
kommentarer i måluppföljningen, men menade att Linda
Adolfsson kan se över det. Hon föreslog också att ha statistiken i
bilagor och att det är viktigast att visa vad utskotten har gjort.
Linda Adolfsson tyckte att det var viktigt med kommentarer på alla
mål och menade att detta var en del av kritiken från förra
kongressen. Hon svarade att antal möten räcker för utskotten.
Lovisa Bengtsson menade att det var viktigt att ta vid där den förra
verksamhetsberättelsen slutade. Hen sa också att det fattas en bra
översikt och att det är viktigt att skriva kommentarer på målen.
Vidar Aronson menade att vi måste lyfta analysen och göra den mer
överskådlig, visa på vad som har utvecklats. Han menade att den
generella biten har saknats för at vi har gått in för mycket i varje
specifikt mål. Han önskade en pedagogisk bra och övergripande
text istället för kommentarer. Han tyckte att måluppföljningen kan
agera underlag för det. Eric Tegnander menade att det är trist att få
en måluppfyllelse med enbart ja och nej. Han var för kommentarer
och att ha en övergripande text baserad på måluppfyllelsen. Lina
Boberg menade att det var onödigt att ha det dubbelt och önskade
ett övergripande resonemang.
Linda Engström önskade att verksamhetsberättelsen ska omfatta
2011-2012. Vidar Aronsson menade att inget har varit givet tidigare.
Linda Adolfsson sa att hon hade tänkt skriva om den mandatperiod
denna styrelse har suttit i den löpande texten och att ta vid
statistiken där den förra slutade. Eric Tegnander höll med Linda
Engström att fokus bör ligga på 2011-2012. Vidar Aronsson höll
med Linda Adolfsson om omfattningen av denna mandatperiod.
Mårten Malm sa att 2011 måste få en verksamhetsberättelse, men
att det inte är verksamhetsberättelsen till kongressen. Linda
Adolfsson önskade tydlighet om hur måluppfyllelsen ska skrivas.
Det genomfördes en gallup där majoriteten ansåg att generella drag
var bättre än kommentar efter varje mål.
Linda Adolfsson ska maila ut information om vad som ska skickas
in från utskotten.
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Styrelsen beslutade
att ge Linda Adolfsson i uppdrag att återkomma med ett förslag på
verksamhetsberättelse till majmötet, samt
att ge utskotten i uppdrag att maila önskad information till Linda
Adolfsson senast den 5 april
b) Jämlik organisation (12:23)
Linda Adolfsson föredrog bilagan. Styrelsen diskuterade bilagan i
helgrupp.
Mårten Malm önskade att klass ska vara med som variabel. Linda
Engström önskade variabel om antal år som medlem och sa att hon
inte förstod rubrikerna i förslaget. Hon önskade mål om kön, ålder
och erfarenhet och tyckte att demokrati vore en bra rubrik. Rasmus
Åkesson menade att etnicitet baserat på föräldrars födelseland är
relevant, samt om en är feminist eller inte. Han menade också att
det är ett stort jobb med detta bokslut och menade att vi kan köpa
in tjänster för det. Lina Boberg menade att det är svårt att avgöra
med rubrikerna, önskade fler data på riksnivå om vilka som har fått
enskilda förtroendeuppdrag, styrelseerfarenhet och gått olika
utbildningar. Hon önskade också jämställdhetsmätningar på
distriktsnivå, att det ska funka med arbetsplanen och att det är bra
om det går att jämföra över tid.
Vidar Aronsson menade att jämlikhet är en utopi. Han önskade mål
som utgår från vilka ojämlikheter vi ser som problem. Han menade
att kön, etnicitet och klass är de problem som vi jobbar med. Han
önskade identifiering av max tre variabler som är de problem vi ser
och menade att ålder inte är ett problem vi bör lägga resurser på.
Malin Thorson var för att göra saker rent generellt och mäta
mindre. Hon menade att det är svårt att mäta då vi mest
konstaterar det vi redan vet. Hon önskade mätning inom
verksamhetsområden, t ex vid utbildningar. Lovisa Bengtsson
menade att feminism är svårt att mäta och ville inte ha
åsiktsregistrering. Hen menade att vi bör välja fokusområden och
gå smalt. Linda Adolfsson sa att de har tagit in det som ses som
problem och att kunskap är en ojämlikhet som är tydlig i UNF.
Eric Tegnander önskade variablerna kön, ålder, antal år som
medlem, etnicitet och social bakgrund. Han menade att klass är
intressant, men svårt att mäta. Han höll med om att feminism är
svårt att mäta och att det ger stort utrymme för tolkning. Han
menade också att olik kunskap är skilt från detta. Vidar Aronsson
höll med Eric Tegnander i det. Han menade att vi bör fokusera på
de som är underrepresenterade för att vi inte har tillgängliga
strukturer. Han sa också att UNF inte ska spegla samhället
eftersom vi då blir samhället. Linda Adolfsson svarade att målen
inte är tänkta som statistik utan som arbetsområden utifrån det vi
vill förändra. Linda Engström önskade variabler som kön, etnicitet,
förtroendeuppdrag och deltagare på utbildningar på så väl
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nationell som lokal nivå. Karin Melbin menade att utskottet har
tänkt kunskapsutjämning som en del av variabeln erfarenhet. Eric
Tegnander menade att etnicitet kan mätas utifrån föräldrars
födelseland och att det kan dras slutsatser av det. Han menade
också att antal år som rörelsemedlem är intressant.
Styrelsen beslutade
att ge sociala utskottet i uppdrag att fortsätta processen med
Jämlik organisation samt återkomma med ett färdigt utkast till
maj-mötet
c) Riktlinjer för personella resurser i landet (12:24)
Linda Engström föredrog bilagan. Styrelsen diskuterade bilagan i
helgrupp.
Lovisa Bengtsson undrade varför det är bäst att förbundsstyrelsen
behandlar frågan i september. Hen menade också att det var en bra
bilaga för styrelsen, men att den inte är skriven för ombuden då det
är för mycket att ta till sig. Flera höll med Lovisa Bengtsson om att
det var förbundsfokus i bilagan och önskade tydligare
distriktsfokus. Delen om uppdragsgivare lyftes upp som särskilt
viktig att förtydliga, samt distriktens roll i anställningsprocessen.
Lina Boberg önskade en annan tyngd i skrivningen om
uppdragsgivare och mindre juridiska termer. Hon hänvisade till att
det finns beskrivet i distriktspärmen.
Linda Engström sa att det ska finnas ett försättsblad som förklarar
för kongressen hur förbundsstyrelsen har tänkt. Anledningen till
att de föreslagit september är att det inte går att ta beslut om antal
tjänster innan kongressen samt att systemet måste börja gälla 1
januari för att det ska stämma med budgetåret. Lovisa Bengtsson
tyckte att det skulle vara svårt för styrelsen att ta beslut så tidigt i
mandatperioden och undrade om detta bara är ett problem första
gången. Linda Engström önskade konkreta förslag om hur vi kan
förtydliga distriktens makt och förklarade att gruppen strukit
texten om att distrikt kan ta över arbetsgivaransvaret då det inte
används idag. Gruppen menade att frågan bör lämnas till
förbundsstyrelsen om det skulle bli aktuellt.
Malin Thorson undrade om gruppen tänkt sig att storlek och
potential ska vara likvärdiga, då hon hade tolkat bilagan så. Hon
undrade också om det skulle vara förbjudet med delade tjänster
och ville ändra från att förbundsordförande förbereder underlag
till att förbundsstyrelsen gör det. Karin Melbin tyckte också att
delen om delade tjänster var oklar. Några var kritiska mot ordet
verksamhetsutvecklare medan andra ansåg det tydligt.
Vidar Aronsson var kritisk till begreppen stora och små distrikt och
ville ha tydligare kriterier för detta. Lina Boberg uttryckte
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förståelse för att arbetet med frågan är svårt, men att hon fick en
dålig känsla av storleksbeskrivningen. Karin Melbin önskade en
ändring från ”stora distrikt” till ”stora och potentiellt växande
distrikt” istället. Mårten Malm menade att betalande medlemmar
och potential bör vara fördelningsprinciper, men inte
rörelsesamverkan.
Mårten Malm föreslår styrelsen besluta
att ta bort rörelsesamverkan ur fördelningsprinciper
Linda Adolfsson sa att tanken är att inte förändra så mycket i
systemet och att det är bra om förbundsordförande förbereder
underlag på våren. Hon ville också varna för en fördelningsprincip
om betalande medlemmar då det kan skapa en konstig
arbetssituation. Vidar Aronsson tyckte att delegationsbiten kan tas
bort då delegationsordningen antas av förbundsstyrelsen. Han
kritiserade namnet på bilagan som otydligt. Han menade också att
verksamhetsutvecklaren är ett regionalt stöd och inte lokalt. Vidar
Aronsson önskade även en tydligare process med distriktens
inflytande, i en steg-för-steg-form. Han fick många medhåll. Lovisa
Bengtsson önskade en process med datum och utrymme för input
från distrikt. Hen menade att det blir ett förankringsarbete efter
förfesten som kanske kan möjliggöra ett svårare dokument och
ville tacka gruppen för ett fantastiskt arbete så här långt.
Mårten Malm önskade en utvärdering varje år som resulterar i
uppmaningar och varningar till distrikt, samt insatser för att hjälpa
distrikten. Han önskade ett fast antal tjänster efter budget, men att
om alla distrikt ökar ska det inte behöva dröja till nästa kongress
att ändra det. Karin Melbin tyckte att det lät mycket med
utvärdering varje år, att det skulle hota anställningstryggheten.
Hon menade att förbundsstyrelsen bör ta upp frågan de år det inte
är kongressår för att det ska vara en erfaren styrelse samt att hon
förstår tanken med att kongressen inte ska bestämma antal
tjänster.
Lina Boberg var för att förändra systemet i början av 2014. Lina
Boberg efterfrågade också en procent på centrala satsningar. Hon
menade att det annars kan bli en onödig konflikt. Rasmus Åkesson
tyckte inte att kongressen ska besluta om antal tjänster, då detta
blir en tävling. Han menade att det alltid kommer att vara lättare
att tillsätta än att säga upp tjänster och saknade flexibiliteten i
förslaget. Han önskade att processen ska vara ett halvår i taget, inte
ett år. Han ville också ha en förklaring med om vad som händer när
alla distrikt är lika stora och menade att vi inte kan låsa oss i ett
system som hindrar oss att nå det målet.
Linda Engström svarade angående delegationsdelen att det
tidigare stått att distrikten har sista ordet vid anställningar, men
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att vi i praktiken alltid kommer alltid överens. Förbundet skriver
på pappret i slutändan och det löser sig genom dialog. Några
menade att det är viktigt med skrivningen om distriktens makt vid
anställningar. Linda Engström var överens med att skriva till
skrivningar om distriktens makt, göra processen tydligare samt
emot ansökningsförfarande från distrikten då det ger en konstant
oro för de anställda. Hon sa att kongressen får ge input på delade
tjänster och att det inte är realistiskt att vi kommer öka så enormt i
medlemsantal så att alla distrikt växer samtidigt, i så fall kan
förbundsstyrelsen revidera budget.
Mårten Malm tyckte att de som är bäst ska ha mest och att störst
ska ha mer, samt att betalande medlemmar är det som ska avgöra.
Lovisa Bengtsson tyckte att om en har förtjänat något så har en det
och att det vore kul om alla förtjänade en heltid, att det ska finnas
möjlighet för alla distrikt att få det. Hen ville att det skulle löna sig
snabbt att öka i ett distrikt. Lina Boberg önskade procent av
centrala satsningar, typ 10-15 %, mer flexibelt. Hon menade att
beredningen inte behöver stå med och att distrikten inte ska
ansöka om konsulent. Det är en dialog där alla inkluderas, menade
hon. Astrid Wetterström varnade för att en för stor flexibilitet kan
rubba den stabilitet som nu byggs upp i landet, med 15 nyare
fältkonsulenter, och uppmanade styrelsen att tänka igenom det
noga. Eric Tegnander tackade för att styrelsen lyft viktiga saker.
Han talade om flexibiliteten och ansvaret vi har som arbetsgivare
att stå upp för en god personalpolitik. Vi måste lyssna in distriktens
behov, men också värna den goda personalpolitiken, menade han.
Malin Thorson upplevde diskussionen om att förtjäna som
främmande. Hon menade att distrikten behöver ha den resurser
för att de har skapat verksamhet och har stora behov i det eller för
att de har stor utvecklingspotential och behöver en resurs i sitt
växande. Det finns ett behov av att säkerhetsställa i stora och
utveckla i små, sa hon. Karin Melbin önskade att styrelsen inte
skulle göda förtjäna-diskussionen, då målet är att distrikten ska
växa. Hon pekade också på risken med stor flexibilitet, att det hotar
kontinuiteten i distrikt och anställningstryggheten. Hon menade
att det ska gå att lägga till tjänster kongressåren, med kongressens
beslut, men att det annars bara är mindre förändringar som kan
göras. Karin Melbin hade funderat på om två flygande
fältkonsulenter var en bra lösning. Linda Adolfsson sa att Eric
Tegnander hade sagt mycket bra. Hon sa att det i de flesta distrikt
är hög omsättning i distriktsstyrelsen och om distrikt ska förtjäna
fältkonsulent får alltså nya styrelser stå till svars för vad en gammal
styrelse gjorde och inte gjorde. Hon önskade en dialog med
distrikten om vad de har för behov. Rasmus Åkesson höll med
Linda Adolfsson och önskade att vi ska kunna gå in snabbt om det
behövs, t ex med flygande. Han menade att det är nödvändigt för
att eldsjälarna ska hålla hela vägen ut. Ledarna ska känna att de kan
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satsa på sig själva och sin skolgång utan att UNF går åt helvete.
Rasmus Åkesson föreslog styrelsen besluta
att i förslaget lägga till ett utopiskt förslag om att alla har en heltid
Vidar Aronsson önskade en god konkurrens, att sporras av andras
framgång, inte att om någon vinner så förlorar någon annan. Lina
Boberg önskade ett förtydligande att det inte finns begränsningar i
stora och små distrikt. Linda Engström önskade en gallup om
timmar för de centrala satsningarna ska vara reglerat, om budgeten
ska bestämma antal tjänster eller budgetutrymme, om delad och
flygande fältkonsulent. Styrelsen var för en reglering, ville att
budget ska bestämma antal tjänster samt var för både flygande och
delad fältkonsulent.
Styrelsen beslutade
att ge fältkonsulentsystemsutvärderingsgruppen i uppdrag att
revidera bilagan och återkomma med ett nytt förslag under helgen
När fältkonsulentsystemutvärderingsgruppen hade reviderat
bilagan under nattens småtimmar återkom de till mötet med ett
nytt förslag.
Mårten Malm föreslog styrelsen besluta
att styrka kriteriet rörelsesamverkan i fördelningsprinciperna
Lina Boberg menade att det var en konstig syftning i meningen om
att målet med verksamhetsutvecklare är att de ska utnyttjas så bra
som möjligt och önskade en omflyttning. Linda Engström nickade
som svar.
Styrelsen beslutade
att styrka kriteriet rörelsesamverkan i fördelningsprinciperna
att anta förslaget på Riktlinjer för personella resurser i landet med
gjorda ändringar
att ge fältkonsulentsystemsutvärderingsgruppen i uppdrag att ta
fram ett slutgiltigt förslag på Riktlinjer för personella resurser i
landet till majFS
d) Drogpolitiska programmet (12:25)
Linda Engström föredrog bilagan. Styrelsen gick igenom
programmet del för del.
Mårten Malm föreslog styrelsen besluta
att flytta sista meningen under rubriken ”medel” till sist under
rubriken ”miljö”
Mårten Malm reagerade på att det under rubriken sociala skador är
mycket fokus på omgivningen men inte de sociala skador som
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drabbar missbrukaren själv. Linda Engström menade att det är
tydligt i andra halvan.
Karin Melbin föreslog styrelsen besluta
att flytta upp meningen "Psykiskt och fysiskt våld och ekonomiska
problem är exempel på sociala skador" till början av stycket, samt
att justera efterföljande mening till "Skadorna är inte begränsade
till droganvändaren själv, utan droganvändande leder ofta till
sociala problem för såväl den som lever i ett missbruk som de i
dennes närhet."
Vidar Aronsson menade att syftet med stycket är att peka på
skadorna i omgivningen. Eric Tegnander och Linda Adolfsson
menade att sociala skador är sådant som påverkar andra. Mårten
Malm menade att hemlösheten är en social skada som drabbar
missbrukaren. Malin Thorson sa att det också nämns medicinska
skador som drabbar andra, att detta bör spegla både omgivning och
individ. Eric Tegnander menade att skrivningen om de sociala
skadorna slår tillbaka på missbrukaren och att vi ska tänka på hur
det formuleras. Linda Adolfsson påpekade att användning av ordet
”man” bör ses över och ändras till ”en/hen”. Vidar Aronsson
menade att direktivet handlade om att tillfråga personer. Linda
Adolfsson svarade att det mest är byten till ”en” som bör göras.
Mårten Malm föreslog styrelsen besluta
att göra ett medskick till utskottet om att under
desintresseringsprincipen koppla till marknaden i de tre M:en
Yrkandet avslogs.
Rasmus Åkesson föreslog styrelsen besluta
att lägga till en skrivning om att vuxna inte ska få dricka inför eller
bjuda barn på alkohol
Karin Melbin och Mårten Malm önskade annan skrivning om
exkludering under onyktra och nyktra mötesplatser. Malin
Thorson och Eric Tegnander höll med. Lina Boberg tyckte att det
vore konstigt att kasta in en mening om föräldrar och alkohol och
att vi inte behöver göra familjeperspektiv av det.
Vidar Aronsson föreslog styrelsen besluta
att byta ut rubriken Nyktra mötesplatser till Offentliga rummet
att ändra ”att skapa bättre möjligheter för unga att festa på sina
egna villkor” till ”att skapa bättre möjligheter för unga att ha
meningsfull fritid på sina egna villkor”
Linda Engström menade att de använt orden nyktra och onyktra
mötesplatser i ett bra uteliv och därför använt de orden. Angående
hemmet så tyckte hon inte att skrivningen var klockren och ville ha
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input. Vidar Aronsson yrkade avslag på Rasmus Åkessons förslag
och önskade istället en skrivning om att som förvaltare av barn ska
inte båda vara berusade, någon ska ha ett nyktert ansvar. Han
önskade mer barnrättighetsperspektiv i frågan om hemmet. Malin
Thorson menade att hemmet ska vara drogfritt. Linda Engström
tänkte att ”alla har rätt till en nykter förälder” kunde vara en idé.
Malin Thorson menade att detta finns under drogfri miljö, men att
det kan skrivas om.
Malin Thorson föreslog styrelsen besluta
att stryka orden "med en dålig relation till alkohol” i meningen
"Detta leder till att många med en dålig relation till alkohol
exkluderas, men skapar också en oacceptabel våld- och
övergreppsrisk"
Vidar Aronsson föreslog styrelsen besluta
att byta tillbaka från rubriken ”nyktra mötesplatser” till rubriken
”offentliga rummet”
Linda Adolfsson föreslog styrelsen besluta
att ta bort orden ”dygnet runt” i kravet ”att det finns alkoholfria
fritids- och
nöje
runt”
Eric Tegnander föreslog styrelsen besluta
att ändra ”dygnet runt” till ”med goda öppettider” i kravet ”att det
finns alkoholfria fritids- och
nö
öppna dygnetrunt”
Karin Melbin och Eric Tegnander höll med Linda Adolfsson,
medan Mårten Malm önskade skarpare skrivningar. Linda
Engström sa att den meningen är tagen från ”Det offentliga
rummet” och bör vara kvar. Vidar Aronsson sa att ingen
verksamhet har öppet dygnet runt och tyckte att folk ska vara
hemma och sova på natten. Malin Thorson log pillemariskt och
höll med om att folk ska sova på natten. Hon tyckte att det vore
rimligt att ändra drogfri uppväxt till drogfri vuxen.
Vidar Aronsson föreslog styrelsen besluta
att under rubriken ”offentliga rummet” återgå till den gamla
skrivningen ”För att motverka detta krävs fler offentliga miljöer
som är drogfria och trygga dygnet runt”
Lina Boberg föreslog styrelsen besluta
att lägga till meningen ”För att motverka detta krävs fler offentliga
miljöer som är drogfria och trygga dygnet runt” läggs till under
rubriken offentliga mötesplatser
Malin Thorson föreslog styrelsen besluta
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att lägga till en skrivning om att det inte är tillåtet för vuxna att
bjuda minderåriga på alkohol
att byta ut "att alla barn och unga får en drogfri uppväxt" till “att
alla barn och unga får rätt till att alltid ha en närvarande nykter
vuxen”
Lina Boberg föreslog styrelsen besluta
att ändra ”om inte misstanke om brott föreligger” till ”utan
brottsmisstanke”
Lovisa Bengtsson och Linda Engström jämkade sig.
Mårten Malm föreslog styrelsen besluta
att förstärka marknadsföring i första meningen under rubriken
”förebyggande arbete”
Yrkandet avslogs.
Karin Melbin föreslog styrelsen besluta
att lägga till ”sexuellt risktagande” efter ”öka smittorisken” under
rubriken Globalt
Lovisa Bengtsson och Linda Engström jämkade sig.
Eric Tegnander, Rasmus Åkesson, Lina Boberg och Karin Melbin
lämnade varsitt förslag på skrivning av kravet om turismnäringens
ansvar. Vidar Aronsson ogillade ordet turismnäringen. Linda
Engström undrade om det är enskilda turister eller näringen som
är ansvarig. Hon menade att det värsta är att näringen skapar
möjligheter för att sprida västerländsk alkoholkultur. Styrelsen
menade att förslagen om turismnäringen kunde ges som medskick
till utskottet.
Vidar Aronsson önskade återgång till den gamla skrivningen om en
fri marknad, ökad vinst och ökad försäljning. Han menade att alla
aktörer inte försöker öka försäljningen, men marknaden gör det.
Han önskade att stycket om EU stryks och fick medhåll av Eric
Tegnander. Linda Adolfsson menade att det var viktigt att ha med
för att visa att EU har skadat alkoholpolitiken i Sverige. Vidar
Aronsson menade att vi inte bör ta ställning om EU i detta då EU
också inneburit bra saker. Linda Engström menade att vi kan stryka
orden ”andra länder” och göra en försvagning, men vill ha kvar om
det. Hon sa att EU har gjort att vi har tappat kontrollen över vår
alkoholpolitik.
Vidar Aronsson föreslog styrelsen besluta
att stryka stycket ”Sveriges medlemskap i EU...”
Yrkandet avslogs.
Vidar Aronsson ville ha med en skrivning om att marknadsföring
befäster normer och kulturer och var osäker på hur mycket det ska
stå om EU. Eric Tegnander menade att vi borde verka för
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totalförbud för marknadsföring av alkohol.
Linda Adolfsson föreslog styrelsen besluta
att lägga till ”Marknadsföring befäster normer och kulturer i
samhället” som första mening under rubriken Marknadsföring
Linda Engström menade att utskottet kan ta det som ett medskick
och arbeta om det till förfesten och lyssna in där. Linda Adolfsson
jämkade sig.
Linda Engström föreslog styrelsen besluta
att i meningen ”Idag tvingas många som söker hjälp vänta länge på
behandling” lägga till ordet ”rätt” innan behandling
Vidar Aronsson önskade att rubriken behandlingsvägar byts
tillbaka till skadebegränsning och fick medhåll av Malin Thorson.
Linda Engström menade att det då blir två rubriker. Linda
Adolfsson önskade rubrikerna skadebegränsning och
substitutionsbehandling. Mårten Malm tyckte att skrivningen om
att det ”ibland vara nödvändigt” med substitutionsbehandling var
konstig och menade att vi är emot droger och inte ska
kompromissa. Vidar Aronsson var emot alla förändringar under
denna rubrik och tyckte att det var bra tidigare då det handlar om
att vi principiellt är emot skadebegränsande åtgärder. Han sa att
substitutionsbehandling är skadebegränsning, inte behandling.
Vidar Aronsson föreslog styrelsen besluta
att gå tillbaka till den gamla skrivningen av stycket om
skadebegränsning
Malin Thorson tyckte att skadebegränsning kan användas, men att
det alltid måste finnas orsaksbehandling i samband med det. Hon
menade att behandling av symptom och grundproblem inte står
emot varandra. Hon tyckte att skadebegränsning ska användas
som livsuppehållande åtgärd men bara om det är kombinerat med
ett behandlingsprogram som ska leda till drogfrihet. Eric
Tegnander var emot skadebegränsning och menade att dessa
system förbättrar statistiken och sopar saker under mattan. Han
tyckte att vi måste vara tydliga med att det inte är okej och var för
en strykning eller åtstramning av skrivningen. Linda Adolfsson
hänvisade till KRIS uppgifter om substituten på den svarta
marknaden och hur skadebegränsningen ökar behovet av
behandlingar, då fler hamnar i missbruk av det. Karin Melbin
menade att det gamla stycket var bättre och att det finns
livshotande beroendetillstånd då substitutionsbehandling är
nödvändigt. Malin Thorson menade att det bör vara humant, men
alltid kombineras med målet att nå drogfrihet. Hon tyckte att det
främst är vid sprututbyten som problemet uppstår, att det inte
kombineras med behandling. Vidar Aronsson var orolig för
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utvecklingen där flera länder inför skadebegränsning och
därigenom ger upp drogfriheten steg för steg. Han tyckte att det
vore bättre att garantera bra sjukvård.
Vidar Aronsson föreslog styrelsen besluta
att stryka punkten ”att substitutionsbehandling inte används på
unga personer”
Karin Melbin önskade en strykning av skrivningen om medlemmar
och narkotikaklassad medicin och menade att det inte hör hemma i
drogpolitiska programmet. Flera instämde. Mårten Malm önskade
mer om den mediabild som syns, t ex normalisering av
cannabismissbruk i media. Eric Tegnander fortsatte och önskade
formulering i stil med ”att verka för saklighet och korrekt
information i mediedebatten”. Han trodde att det handlar om att
folk inte vet vad de pratar om. Han önskade också ett förtydligande
om typ-klassificering, som punktlista och brödtext. Vidar
Aronsson menade att narkotika är ett juridiskt begrepp och
undrade hur vi ska förhålla oss till om cannabis blir lagligt och då
klassas som drog. Han tyckte att det var otydligt i delen om
läkemedel och såg det mer som ett utbildningsmaterial, samt ansåg
att texten var trevande. Han önskade en tydligare koppling till
drogdefinitionen. Karin Melbin var emot formuleringen
”glorifierat bland unga” och menade att det är större än så. Lina
Boberg menade att delen om läkemedelsbehandling inte behöver
stå med då det är svårt att driva politiskt. Linda Adolfsson tyckte
att narkotikaklassad medicin i vissa former, t ex bensodiazepiner,
är ett stort problem. De är beroendeframkallande och säljs på
svarta marknaden samt har en avvänjning i klass med de tyngsta
drogerna. Linda Engström sa att det är tydligt att utskottet inte har
tillräcklig kunskap om detta och önskade mer feedback. Mårten
Malm tyckte att det skulle stå mer om nätdroger och att narkotika
var ett dåligt ord. Vidar Aronsson tyckte att tablettmissbruk kan
vara intressant att nämna. Eric Tegnander sa att vi inte skulle peka
ut kultur hos unga. Han menade att det inte är ett
ungdomsproblem utan ett samhällsproblem. Han sa att vi bör
kunna skriva något om ansvarsfull medicinering och
kontrollfunktioner i koppling till narkotikaklassade läkemedel.
Karin Melbin höll med om att ansvarsfull utskrivning var viktigt för
att minska spridningen på svarta marknaden. Hon menade att
inledningen kändes onödig, att ångestdämpande är knark och att
kravlistan var för spretig. Linda Adolfsson önskade krav om ökad
kunskap om läkemedelsberoende. I regeringens utredning om
missbruksvård var de för en ökad läkemedelsanvändning, men
konstaterade samtidigt att det inte fanns tillräcklig kompetens för
att behandla läkemedelsberoende i Sverige.
Styrelsen beslutade
att flytta sista meningen under rubriken ”medel” till sist under
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rubriken ”miljö”
att flytta upp meningen "Psykiskt och fysiskt våld och ekonomiska
problem är exempel på sociala skador" till början av stycket, samt
att justera efterföljande mening till "Skadorna är inte begränsade
till droganvändaren själv, utan droganvändande leder ofta till
sociala problem för såväl den som lever i ett missbruk som de i
dennes närhet."
att byta ut rubriken "Nyktra mötesplatser" till "Offentliga rummet"
att stryka orden ”med en dålig relation till alkohol” i meningen
"Detta leder till att många med en dålig relation till alkohol
exkluderas, men skapar också en oacceptabel våld- och
övergreppsrisk"
att ändra ”att skapa bättre möjligheter för unga att festa på sina
egna villkor” till ”att skapa bättre möjligheter för unga att ha
meningsfull fritid på sina egna villkor”
att ändra ”dygnet runt” till ”med goda öppettider” i kravet ”att det
finns alkoholfria fritids- och nöjesaktiviteter för alla unga som är
öppna dygnet runt”
att byta tillbaka från rubriken ”nyktra mötesplatser” till rubriken
”offentliga rummet”
att under rubriken ”offentliga rummet” återgå till den gamla
skrivningen ”för att motverka detta krävs fler offentliga miljöer
som är drogfria och trygga dygnet runt”
att lägga till meningen ”För att motverka detta krävs fler offentliga
miljöer som är drogfria och trygga dygnet runt” läggs till under
rubriken offentliga mötesplatser
att lägga till en skrivning om att det inte är tillåtet för vuxna att
bjuda minderåriga på alkohol
att byta ut "att alla barn och unga får en drogfri uppväxt" till “att
alla barn och unga får rätt till att alltid ha en närvarande nykter
vuxen”
att ändra ”om inte misstanke om brott föreligger” till ”utan
brottsmisstanke”
att lägga till ”sexuellt risktagande” efter ”öka smittorisken” under
avsnittet Globalt
att ge förbundsstyrelsens idéer om skrivningar om turismnäringen
som medskick till utskottet
att gå tillbaka till den gamla skrivningen av stycket om
skadebegränsning
att i meningen ”idag tvingas många som söker hjälp vänta länge på
behandling” lägga till ordet ”rätt” innan behandling
att stryka punkten ”att substitutionsbehandling inte används på
unga personer”
att ge det politiska utskottet i uppdrag att återkomma med
slutgiltigt förslag i maj
e) Strategisk inriktning Vit jul 2012-2015 (12:26)
Vidar Aronsson föredrog bilagan och menade att
riksstyrelserepresentanterna framfört kritik mot bilagan.
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Linda Engström sa att bilagan mer är en förklaring på vad vit jul är
och fick flera medhåll. Hon önskade fokus om var vi ska lägga
krutet och vilket förbund som ska göra vad. Hon önskade också
mer förklaringar på vad mer finansiering skull ge och vilka vägval vi
har. Karin Melbin höll med och menade att det inte är självklart
med självfinansiering om vi vill göra en större satsning. Hon
menade att det inte finns något att ta ställning till och styrelsen
instämde. Vidar Aronsson saknade strategin och undrade om vi bör
satsa på massmedial uppmärksamheten, egna aktiviteter eller
kommersiellt arbete. Han vill driva på frågan om att skapa en
verklig strategisk inriktning. Lina Boberg sa att det är svårt att
känna ägandeskap om projektet bara blir service av tidigare mål.
Astrid Wetterström menade att det är anmärkningsvärt att 2012
års största framgång, lotten som gav 250 000 kr, inte nämns alls.
Styrelsen uttryckte oro för vad som egentligen händer med Vit jul.
Eric Tegnander undrade om det saknas tydliga direktiv eller
strategisk kompetens och undrade om riksstyrelsens roll i detta.
Lovisa Bengtsson sa att hon kände sig utestängd trots att hon är
med i UNF:s förbundsstyrelse. Astrid Wetterström sa att de andra
förbunden verkar nöjda med den här inriktningen, men att UNF
vill lyfta nivån. Linda Adolfsson önskade en diskussion om en
eventuell höjd nivå och vad som kan göras där. Hon menade att
UNF måste stimulera visioner.
Styrelsen beslutade
att uppdra åt UNF:s representanter i Riksstyrelsen att driva UNF:s
linje
f) Kursgårdsfondens bokslut (12:27)
Bilagan ansågs föredragen.
Styrelsen beslutade
att uppdra åt UNF:s representanter i Riksstyrelsen att driva UNF:s
linje
§ 12:8 Bilaga 12:28-34

Beslutsärenden

a) Fastställande av medlemsantal (12:28)
Astrid Wetterström föredrog bilagan.
Mårten Malm menade att vi långsiktigt bör räkna betalande
medlemmar. Vidar Aronsson sa att stadgarna är tydliga med vad
som gäller för att en ska räknas som medel, att Medlemsservice har
som uppdrag att följa detta. Han menade att det inte finns någon
praxis, att det mer handlar om att det har hanterats fel. Eric
Tegnander tyckte att de som har bekräftat sitt medlemskap bör
vara ombudsgrundande, men vi har ju valt metoden att bekräfta
sitt medlemskap genom medlemsavgift. Malin Thorson höll med
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Vidar Aronsson och menade att det är viktigt att det är
stadgemässigt riktigt. Linda Engström lyfte frågan om ifall de som
värvats i december har haft en rimlig chans att betala
medlemsavgiften. Lovisa Bengtsson sa att det inte kan ses som
problem idag med alla tekniska möjligheter. Vidar Aronsson lyfte
det som står i stadgarna om ”betalande registrerade medlemmar”
och menade att det var viktigt att korrigera det kansliet har gått ut
med. Rasmus Åkesson höll med att det var tydligt i stadgarna och
att det är bäst att göra rätt från nu. Kanske förstår också fler
betydelsen av att betala sin medlemsavgift, menade han.
Vidar Aronsson föreslog styrelsen besluta
att fastställa antalet betalande medlemmar vid årsskiftet 2012/2013
till 4170
Styrelsen beslutade
att fastställa antalet medlemmar vid årsskiftet 2012/2013 till 7331,
samt
att fastställa antalet betalande medlemmar vid årsskiftet 2012/2013
till 4170
b) Medlemsavgift (12:29)
Ahmed Amin föredrog bilagan.
Styrelsen beslutade
att föreslå kongressen att fastställa medlemsavgiften till 50 kronor
c) Medlemskort (12:30)
Lina Boberg föredrog bilagan.
Mårten Malm menade att medlemskort inte behövs. Lovisa
Bengtsson tyckte att det var en bra idé på kongressen men inte
längre. Eric Tegnander menade att vi bör lägga fokus på helt andra
saker. Rasmus Åkesson menade att några formuleringar behövde
ändras och önskade en hänvisning till hur data kan tas fram i
medlemsregistret. Lina Boberg kunde konstatera att styrelsen var
överens och menade att detta bör behandlas som en rapportfråga
på kongressen och därför inte ska tas upp på kongressförfesten.
Linda Adolfsson gled lite utanför ämnet och påminde styrelsen om
kongressuppdraget att definiera vad som är en utredning. Hon
föreslog att hon skulle ta fram en sådan bilaga till i maj.
Styrelsen beslutade
att lägga fram utredningen till kongressen 2013, samt
att inte införa medlemskort i UNF
d) Delegation om kongressutskott (12:31)
Linda Engström föredrog bilagan.
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Styrelsen beslutade
att ge Linda Engström i uppdrag att göra en fördelning av vilka
ombud som ska sitta i kongressutskotten, samt
att förbundsstyrelsen fastställer de färdiga kongressutskotten på
majFS
e) Arbetsordning till kongressen 2013 (12:32)
Eric Tegnander föredrog bilagan. Styrelsen gick igenom bilagan
stycke för stycke.
Malin Thorson sa att hon skulle skicka in några redaktionella
ändringar via mail. Linda Engström menade att valberedningen ska
ha förslagsrätt enligt tidigare kongressbeslut. Eric Tegnander
jämkade sig. Lina Boberg menade att ansvariga fram till i maj kan se
över sådant som måste stå med i arbetsordningen. Malin Thorson
önskade en koll på förhållandet mellan torgtid och förslagstid om
torgtiden skulle vara kortare.
Vidar Aronsson föreslog styrelsen besluta
att ändra antalet ombud för att ett förslag ska behandlas i plena till
minst 20 bifallsyrkanden istället för 15
Vidar Aronsson önskade mindre brödtext och sa att de bästa
arbetsordningar han har sett har varit punktlistor. Linda Engström
menade att arbetsordningen ska vara regler. Mårten Malm sa att
han inte tycker om mötestorg.
Mårten Malm föreslog styrelsen besluta
att ändra antalet ombud för att ett förslag ska behandlas i plena till
minst 10 bifallsyrkanden istället för 15
Linda Engström upplyste om att motioner föredras i plena. Lovisa
Bengtsson tyckte att det var bra med dubbla talarlistor och många
höll med. Mårten Malm menade att det i en bred debatt kan bli
dåligt med fler talarlistor, t ex i och med repliker. Eric Tegnander
upplyste om att det finns samma problem även med en talarlista.
Vidar Aronsson föreslog styrelsen besluta
att replikskifte införs där person direkt omnämnd kan åberopa
replik och få 1 minut talartid som går före talarlistan
Malin Thorson menade att förslaget kan hålla undan repliker.
Rasmus Åkesson sa att han gillar repliker, men att det inte får
missbrukas. Lina Boberg sa att styrelsen kan ge mötesordföranden
rät att vara hårda mot talarna. Eric Tegnander menade att
replikskifte kan utnyttjas och yrkade avslag på Vidars förslag.
Yrkandet avslogs.
Mårten Malm sa att han inte tycker om Bordas. Vidar Aronsson
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tyckte att Bordas krånglar till det. Malin Thorson lyfte ett
kongressbeslut om att använda olika beslutsmetoder och menade
att presidiet kan besluta. Linda Engström upplyste om att Bordas
förutsätter mentometerknappar. Lovisa Bengtsson såg ett värde av
att lära ut Bordas.
Malin Thorson var emot att läsa upp reservationer. Linda
Engström var för. Eric Tegnander menade att det inte tillför något
att läsa upp dem. Mårten Malm menade att det är värt att läsa upp
reservationer då en reservation är ett kraftfullt verktyg. Lina
Boberg menade att motiven ofta är kända.
Styrelsen beslutade
att inte läsa upp reservationer
Linda Engström upplyste om att det är hashtaggen #nykter13 som
gäller. Malin Thorson tyckte att delen om sociala medier inte
behöver vara med. Lina Boberg menade att styrelsen kan
bestämma om applåder, att det inte behöver stå med i
arbetsordningen.
Lina Boberg sa att budget kan diskuteras i både torg och plena. Eric
Tegnander jämkade sig. Vidar Aronsson sa att alla val inte behöver
vara med på torg.
Styrelsen beslutade
att ändra antalet ombud för att ett förslag ska behandlas i plena till
minst 20 bifallsyrkanden istället för 15
att inte läsa upp reservationer
att ge Eric Tegnander i uppdrag att, med grund i det föreliggande
förslaget och styrelsens medskick, återkomma med slutgiltigt
förslag till förbundsstyrelsemötet i maj
f) Budget 2014-2015 (12:33)
Lina Boberg föredrog bilagan och sa att budgeten också ska synkas
med arbetsplan och bildningssystem. Styrelsen diskuterade
bilagan i helgrupp.
Lina Boberg ville ha ett hum om vad styrelsen tyckte var ett okej
resultat att landa i. Styrelsen var för en extra satsning i budget på
en utveckling, uppstart av ny verksamhet eller attitydpåverkan. De
flesta önskade en avsättning för flera år till detta. De flesta tyckte
att ett resultat på 2-3 miljoner minus varje år skulle vara okej för
satsningen och 0,5-1 miljon extra för reguljär verksamhet.
Ahmed Amin tyckte att 80 000 kr var för lite för hemsidan. Astrid
Wetterström svarade att vi hade 50 000 kr förra året och tillägget
är för konsultkostnader. I detta ingår inte egna personalkostnader.
Ahmed Amin önskade en höjning för mer satsning på digitala
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medier. Han gjorde ett medskick om att UNF:s hemsida inte är
mobilanpassad. Linda Engström menade att Motdrag inte är det
mesta effektiva för att nå vår vision och önskade antingen en
utveckling eller en nedläggning. Hon ville se en satsning på
information och kommunikation med utökning av
kongressbudgeten så att det rymmer en tjänst på kansliet som
jobbar för detta samt ett rörelsegemensamt sommarläger.
Linda Engström föreslog styrelsen besluta
att göra ett rörelsegemensamt sommarläger 2014
Linda Adolfsson försvarade Motdrag med att det är den enda
kommunikationskanalen till alla medlemmar. Vidar Aronsson sa
att vi kan för lite om kommunikation och att när vi byggt upp vår
kompetens kan vi se över Motdrag. Han menade att vi inte kan fatta
ett så avgörande beslut nu. Malin Thorson tyckte att frågan var
viktig, men behöver beredas. Lovisa Bengtsson kunde hålla med
om att Motdrag inte är givande just nu, men att den behöver vara
kvar tills vi har andra kanaler för att nå medlemmar. Linda
Adolfsson berättade att hennes första kontakt med UNF var via
Motdrag i ett skolbibliotek och att hon antagligen inte är den enda.
Hon önskade en satsning på att sprida tidningen till fritidsgårdar,
skolor, ungdomsmottagningar. Rasmus Åkesson menade att
Motdrag är jätteviktig, att det finns utvecklingspotential. Han
önskade att distrikten ska göra sina egna sommarläger samt
upplyste om att Actives Summercamp sker på sommaren. Lina
Boberg tyckte att vi ska vänta med att lägga ner saker och att vi bör
satsa på att distrikten ska göra sommarläger, då de är bäst på att
göra det. Linda Engström tyckte att inget väger upp mot
rörelsegemensamma sommarläger. Lovisa Bengtsson, Malin
Thorson och Mårten Malm höll med. Det genomfördes en gallup
som visade att majoriteten av styrelsen var för en
rörelsegemensam sommaraktivitet. Ahmed Amin önskade en
genomgående koll på hur vi kan förbättra vår kommunikation och
därför också en post om konsultkostnader för att utreda detta.
Ahmed Amin föreslog styrelsen besluta
att lägga till en post på 400 000 kr för kommunikationsöversikt i
budgeten
Karin Melbin önskade att satsningen ska ligga under
arbetsplansprojekt. Lovisa Bengtsson menade att det var rimligt.
Malin Thorson menade att det kan rymmas i den stora satsningen.
Linda Adolfsson menade att det bör vara tydligt i budgeten att
detta ska satsas på.
Vidar Aronsson föreslog styrelsen besluta
att lägga till en ruta med områdesspecificering av budgeten
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Styrelsen beslutade
att lägga till en post på 400 000 kr för kommunikationsöversikt i
budgeten
att lägga till en ruta med områdesspecificering av budgeten
att som inriktning till kassören sikta på ett resultat på - 2-3 miljoner
kr per år i 2014-2015 års budget, samt
att ge kassören i uppdrag att återkomma med ett färdigt förslag till
budget för 2014-2015 till förbundsstyrelsens möte i maj
g) Arbetsplan 2014-2015 (12:34)
Malin Thorson föredrog bilagan.
Styrelsen diskuterade de övergripande målen. Eric Tegnander
tyckte att gruppen hade landat helt rätt och att det var intressant
att lyfta föreningar, men kände en oro för att det inte slår an på
påverkansarbete mot beslutsfattare. Ahmed Amin tyckte att de
övergripande målen var mycket förebygg och undrade hur
styrelsen ska jobba med det. Malin Thorson menade att detta är
tänkt att knyta ihop utskotten så att det finns mål som alla kan
känna ägande för. Eric Tegnander menade att alla utskott kan
anknyta till dessa mål. Linda Engström tyckte att politiken finns
med i attitydpåverkan och att det mer är en tolkningsfråga. Hon
menade också att fokus har skiftat mellan föreningar och distrikt i
cykler och önskade även tydligt distriktsfokus, så att vi motverkar
de svängningarna.
Linda Engström föreslog styrelsen besluta
att lägga till ordet ”distrikt” i andra meningen ”2015 har UNF:s
distrikt fler, starkare och mer aktiva föreningar.”
att lägga till orden ”i distrikten och föreningarna” i sista meningen.
”Verksamheten i distrikten och föreningarna är regelbundet…
Lina Boberg yrkade bifall på Linda Engströms förslag. Hon sa att
inget i beskrivningen syftar till droger och menade då att det inte
bör stå i målet. Hon tyckte att vi någon gång måste ta tag i att vi inte
är bra på drogfrågan. Eric Tegnander menade att det bör
förtydligas att förbundsstyrelsen inte ska rikta sig mot föreningar
och lyfta distriktens betydelse. Vidar Aronsson sa att vi måste prata
om droger för att kunna förhålla oss till det i debatten. Han menade
att det idag är mer status att sitta i en distriktsstyrelse än i en
föreningsstyrelse. Det är också något vi har skapat, men vi behöver
återgå till att visa på föreningarnas verksamhet som viktig. Han
önskade att distrikt ska syssla med utveckling. Han önskade därför
bifall på Linda Engströms första att-sats men avslag på den andra.
Han lyfte att UNF är extremt duktiga på organisering men ligger
efter när det kommer till kommunikation. Han menade att en extra
långsiktig satsning är mycket viktig. Linda Adolfsson menade att
drogfrågan är aktuell nu och att det är nu vi måste våga ta den.
24

UNF FS
2013-03-01—03
Protokoll nr 12
Efter två voteringar med jämna resultat om Linda Engströms andra
tilläggsförslag föll beslutet på lotten. Vidar Aronsson singlade
slant. Krona betydde avslag.
Styrelsen föreslås besluta
att göra ett medskick till gruppen att utveckla ett tydligare
drogperspektiv i de övergripande målen
Malin Thorson hade uppfattat ett medskick till
arbetsplansgruppen om mer drogfokus, men Linda Engström och
Lina Boberg tyckte inte att det var prioriterat. Linda Adolfsson
lyfte att vi använder ordet drogfri i visionen. Malin Thorson tyckte
att debatten om att ”cannabis är bättre än alkohol” är farlig och att
vi bör gå in i det. Eric Tegnander uttryckte att vi har ett stort ansvar
att bemöta debatten om cannabis. Han sa att många medlemmar
möter detta i sin vardag och vet inte vad de ska svara, samt att
ingen annan aktör tar tag i frågan. Han menade att det vore
konstigt att inte ha med drogfrågan i de övergripande målen och
var för ursprungsförslaget.
Styrelsen gick sedan ut på mötestorg för att diskutera målen för
varje verksamhetsområde. När styrelsen återsamlades
genomfördes en genomgång område för område i helgrupp.
Eric Tegnander önskade någon form av rangordning generellt i
arbetsplansmålen, att inte sätta det minst viktiga överst. Lina
Boberg önskade samma ordning som i definitionen. Malin Thorson
menade att styrelsen kan maila gruppen sina språkliga ändringar
och att diskussionen nu ska handla om innehåll och politiska
åsikter.
Linda Adolfsson föreslog styrelsen besluta
att ändra ”UNF:s medlemmar är experter på drogpolitiskt
påverkansarbete” till ”UNF är experter på drogpolitiskt
påverkansarbete”
Linda Engström föreslog styrelsen besluta
att ändra ”UNF:s medlemmar är experter på drogpolitiskt
påverkansarbete” till ”I UNF bedrivs drogpolitiskt påverkansrespektive kunskapsarbete som en aktiv del i verksamheten”
Vidar Aronsson menade att det är bredare än UNF:s medlemmar,
att syftet är att UNF ska vara experter. Lovisa Bengtsson menade
att det förslag utskottet lagt är arbetsplanen som de skulle vilja ha
den och önskade den ursprungliga rubriken. Linda Adolfsson hade
reagerat på skrivningen och uppfattat det som att alla i UNF ska
vara experter. Linda Engström och Lovisa Bengtsson menade att
det var viktigt att få med Ett bra uteliv i arbetsplanen, att det är
något som utskottet har arbetat mycket med och bör fortsätta
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arbeta med. Vidar Aronsson tyckte att det kunde vara med nu när
inriktningsmålet ändrades och menade att målen inte hängde ihop
med rubriken längre.
Linda Adolfssons ändringsförslag avslogs.
Karin Melbin föreslog styrelsen besluta
att byta ut ”UNF har en levande debatt om en progressiv, modern
drogpolitik för framtiden” till ”UNF för en proaktiv drogpolitik i
syfte att öka nykterheten”
Yrkandet avslogs.
Styrelsen föreslogs besluta
att lägga till målet ”UNF:s drogpolitiska arbete leder till ett bättre
uteliv för unga”
Yrkandet avslogs.
Styrelsen föreslogs besluta
att byta ut ”UNF har 10 000 medlemmar varav 6 000 betalande”
till ”UNF har 6000 betalande medlemmar”
Yrkandet avslogs.
Malin Thorson var nöjd med 10 000 målet. Linda Engström
önskade mer fokus på betalande för att få in den synen i
organisationen. Ahmed Amin sa att vi måste värva mycket även om
det handlar om att få medlemmar att bli betalande och aktiva i
verksamhet. Han hade också reagerat över meningen ”Andra
aktörer väljer att använda sig av och sprida UNF:s metoder i sitt
förebyggande arbete” och undrade om vi ska gå tillbaka till
skolmetoder. Vidar Aronsson svarade att det är ett inflytandemål
om att vi ska skapa nya metoder som vi vill att andra ska använda.
Malin Thorson menade att skolor och andra aktörer ska använda
som en verktygslåda för att påverka attityder. Ahmed Amin
undrade vilket område som ska ha ansvar för verksamheten. Linda
Adolfsson upplyste om att det fanns ett mål i det sociala området
om att ha regelbunden föreningsverksamhet. Hon ville också ta
upp frågan om att UNF:are ska stanna i rörelsen i ett antal år och
menade att medlemmar inte lämnar UNF för att det är dåligt utan
för att livet förändras. Det är extra vanligt med livsförändringar i
ungdomsåren. Malin Thorson önskade mer utskottsöverskridande
arbete framöver. Eric Tegnander menade att det är tydligt att tre
utskott har ansvar för verksamheten och att det har lyfts i denna
arbetsplan, men inte placerats ut på ett utskott.
Styrelsen föreslogs besluta
att ändra ”UNF engagerar 250 medlemmar i internationella
utbyten” till ”UNF engagerar 150 medlemmar i globala utbyten”
Eric Tegnander sa att han hade räknat på hur många utbyten vi har
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möjlighet till och att det inte finns 250 utbyten att använda oss av.
Om det ska vara möjligt bör det finnas mer pengar för det. Malin
Thorson menade att utskottet kan tänka en bredare innebörd med
utbyten, annat än resor. Eric Tegnander undrade om vi då ska
räkna med internationella gäster på kongressen. Linda Adolfsson
menade att utbyten ska vara utbyten.
Styrelsen föreslogs besluta
att stryka raden ”20 procent av UNF:s medlemmar bidrar till
finansiering av det globala arbetet”
Eric Tegnander menade att målet om 20 procent var orealistiskt,
att det är 1500 medlemmar och fler än de aktiva medlemmarna.
Linda Engström menade att det är viktigt att bidra. Linda
Adolfsson undrade om ett mål med summa var bättre. Lina Boberg
svarade att det är svårt med en summa då vi redan nu har en summa
avsatt för bidrag till detta och önskade hellre en lägre procentsats.
Linda Adolfsson instämde.
Rasmus Åkesson föreslog styrelsen besluta
att UNF engagerar 500 medlemmar i finansieringen av det globala
arbetet
Eric Tegnander föreslog styrelsen besluta
att 10 % av UNF:s medlemmar bidrar till finansiering av det globala
arbetet
Astrid Wetterström undrade om finansieringen inbegriper UNFshopen då. Linda Engström menade att det är mycket som måste
definieras men att problemet är att vi inte pratar om hur det ska
uppnås.
Rasmus Åkesson föreslog styrelsen besluta
att lägga till målet ”UNF:s medlemmar deltar i och utvecklar den
rörelsegemensamamma internationella verksamheten”
Eric Tegnander menade att det parallella arbetet med det
rörelsegemensamma underminerar UNF:s arbete, att det är bra för
alla parter att samla oss. Lina Boberg menade att det kan
tydliggöras i definitionen. att UNF driver sitt globala arbete genom
det rörelsegemensamma arbetet. Rasmus Åkesson önskade ett
konkret mål då IIA står för det vi gör tillsammans. Lina Boberg
menade att den allra sista meningen i definitionen kan ändras till
förmån för det rörelsegemensamma.
Lina Boberg föreslog styrelsen besluta
att lägga till en del om det rörelsegemensamma internationella
arbetet i definitionen
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Linda Adolfsson föreslog styrelsen besluta
att ändra rubriken ” Engagemanget i UNF präglas av folkbildning
och det goda ledarskapet” till “Engagemanget i UNF byggs av
folkbildning och ledarskap”
Karin Melbin föreslog styrelsen besluta
att ändra rubriken ”Engagemanget i UNF präglas av folkbildning
och det goda ledarskapet” till “Engagemanget i UNF byggs av
folkbildning och det goda ledarskapet”
Styrelsen föreslås besluta
att ändra ”80 % av alla föreningar som rapporterar årsmöte,
rapporterar även årsmöte
mmande
nästko år” till ”150 föreningar
rapporterar in årsmöte varje år”
Styrelsen avslog yrkandet.
Vidar Aronsson föreslog styrelsen besluta
att ge arbetsplansgruppen i uppdrag att arbeta fram ett förslag på
satsning
Styrelsen beslutade
att göra ett medskick till arbetsplansgruppen om att utveckla ett
tydligare drogperspektiv i de övergripande målen
att lägga till ordet ”distrikt” i meningen ”2015 har UNF:s distrikt
fler, starkare och mer aktiva föreningar.”
att ändra ”UNF:s medlemmar är experter på drogpolitiskt
påverkansarbete” till ”I UNF bedrivs drogpolitiskt påverkansrespektive kunskapsarbete som en aktiv del i verksamheten”
att ändra ”UNF engagerar 250 medlemmar i internationella
utbyten” till ”UNF engagerar 150 medlemmar i globala utbyten”
att ändra ”20 procent av UNF:s medlemmar bidrar till finansiering
av det globala arbetet” till "UNF engagerar 500 medlemmar i
finansieringen av det globala arbetet"
att lägga till målet ”UNF:s medlemmar deltar i och utvecklar den
rörelsegemensamamma internationella verksamheten”
att lägga till en del om det rörelsegemensamma internationella
arbetet i definitionen
att ändra rubriken ”Engagemanget i UNF präglas av folkbildning
och det goda ledarskapet” till “Engagemanget i UNF byggs av
folkbildning och det goda ledarskapet”
att anta nedanstående som utkast till arbetsplan till
kongressförfesten med ändringar, samt
att föreslå kongressen att genomföra en större satsning inom
området attitydpåverkan och
att ge arbetsplangruppen i uppdrag att arbeta fram ett sådant
förslag
h) Tobakspolicy (12:35)
Linda Engström föredrog bilagan.
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Lovisa Bengtsson föreslog styrelsen besluta
att lägga tillbaka meningen om att skickas hem på egen bekostnad
om överträdelse av tobakspolicyn inte följs
Eric Tegnander yrkade bifall på Lovisa Bengtssons förslag.
Karin Melbin och Linda Engström jämkade sig med Lovisa
Bengtsson med ett ”kan” som tillägg.
Styrelsen beslutade
att lägga tillbaka meningen om att deltagare kan skickas hem på
egen bekostnad om överträdelse av tobakspolicyn inte följs
att anta utkastet till tobakspolicy med den föreslagna ändringen
i) Kamratstödspolicy (12:36)
Karin Melbin föredrog bilagan.
Linda Engström föreslog styrelsen besluta
att stryka sista punkten ”UNF bidrar till kvalitetssäkrad
stödgruppsverksamhet genom att tillhandahålla UNF:s
ungdomsprogram för stödgruppsledare”
Linda Adolfsson och Karin Melbin önskade att
ungdomsprogrammet skulle nämnas då det har varit osynligt i
UNF. Linda Engströms yrkande avslogs.
Styrelsen beslutade
att anta UNF:s kamratstödspolicy utan ändringar
j) Policy för ett hållbart engagemang (12:37)
Karin Melbin föredrog bilagan
Malin Thorson föreslog styrelsen besluta
att flytta de tre sista meningarna under ”målgrupp” till slutet av
”bakgrund”
Linda Engström föreslog styrelsen besluta
att sista punkten under Åtgärder stryks, samt
att sjätte punkten under principer ändras till ”UNF är arenan där
alla får möjlighet att testa, lära och utvecklas.”
Styrelsen beslutade
att flytta de tre sista meningarna under ”målgrupp” till slutet av
”bakgrund”
att sista punkten under Åtgärder stryks, samt
att sjätte punkten under principer ändras till ”UNF är arenan där
alla får möjlighet att testa, lära och utvecklas.”
att anta UNF:s policy för ett hållbart engagemang med föreslagna
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ändringar
k) Reviderat bildningssystem (12:38)
Malin Thorson föredrog bilagan. Styrelsen var nöjd med bilagan
och den behövde inte diskuteras.
Styrelsen beslutade
att anta det bifogade förslaget till bildningssystem
§ 12:9
Nästa möte
Nästa möte ska vara den 3-5 maj.
§ 12:10
Linda Engström avslutade mötet.
Avslutning
Styrelsen beslutade
att avsluta mötet

Orden är nedtecknade av

Linda Adolfsson
sekreterare
Justerat den /

ordförande
Linda Engström

2013

Justerat den /

2013

justerare
Rasmus Åkesson
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d) Drogpolitiska programmet
e) Strategisk inriktning Vit Jul 20132015
f) Kursgårdsfondens bokslut

5 min
Underlag

5 min
Underlag
Underlag

AW
AW
20 min

Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag

KM
LE
AA
VA
RÅ
LE
10 min

Underlag
Underlag

VA
LE
10 min
AW

Underlag

LE
VA
VA

Underlag
Underlag
Muntligt
10 min
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)
Underlag (RS)

AW
AW
AW
AW
AW
AW
LA

30 min

Underlag

LA
LE

30 min
45 min

Underlag
Underlag

LE
AW

45 min
45 min

Underlag
Underlag (RS)

AW

Underlag (RS)

Beslut

Ärende
8. Beslutsärenden
a) Fastställande av medlemsantal
b) Medlemsavgift
c) Medlemskort
d) Delegation om kongressutskott
e) Arbetsordning till kongressen 2013
f) Budget 2014-2015
g) Arbetsplan 2014-2015
h) Tobakspolicy
i) Kamratstödspolicy
j) Policy för ett hållbart engagemang
k) Reviderat bildningssystem
9.

Nästa möte

10. Avslutning

Vem

Tidsåtgång

Förslag

AW
AA
LB
LE
ET
LB
MT
LE
KM
KM
MT

10 min
10 min
20 min
10 min
45 min
60 min
60 min
10 min
10 min
10 min
30 minuter

Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag
Underlag

Beslut

Rapportärende
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Föreningsförändringar
Följande föreningsnybildningar har godkänts av ordförande Vidar Aronsson och
generalsekreterare Astrid Wetterström:
2013-01-14

05D6586 UNF Mjölby, Mjölby

2013-01-14

056564 UNF The Practical Jokers, Norrköping

2013-01-15

18D6587 Manges, Örebro

2013-02-21

01D6590 Club Telge, Södertälje

Följande namnbyten har fastställts av ordförande Vidar Aronsson och generalsekreterare
Astrid Wetterström:
2013-01-31

Från 06D0306 UNF Underground, Vetlanda
Till 06D0305 Top floor, Vetlanda

2013-02-21

Från 08D6326 UNF Bounce, Nybro
Till 08D6326 UNF Nybro, Nybro

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2013-02-21

Rapportärende
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Representation
2013-01-10
2013-01-14
2013-01-17
2013-01-22
2013-01-23
2013-01-23
2013-01-28
2013-01-30
2013-02-01
2013-02-09
2013-02-12
2013-02-14
2013-02-15
2013-02-19

Vidar Aronsson ledde styrgruppsmöte för överenskommelsen
Linda Engström höll ett pass om Ett bra uteliv för lokala politiker i
Västernorrland
Vidar Aronsson deltog på panelsamtal om boken "Idéburen Chef"
Linda Engström genomförde en kort introduktion om UNF och för Hela
Människans stödgruppsledarutbildningsdeltagare
Vidar Aronsson deltog på styrgruppsmöte för projekt Oberoende
Linda Engström och Vidar Aronsson deltog på boksläppet för
Ändamålsparagrafen, med Vidar Aronsson med i ett panelsamtal
Linda Engström närvarade när 16 fritidsgårdar i Umeå certifierades som
bra nyktra mötesplatser
Linda Engström höll i ett seminarium om Tonårstid utan sprit – vill vi
verkligen dit tillsammans med Riksdagens Nykterhetsgrupp
Vidar Aronsson deltog på förbundsstyrelsemöte med NBV
Linda Engström och Vidar Aronsson deltog i Rebecka Carlssons
avskedsfest efter två år som språkrör för Grön ungdom
Linda Engström och Sophie Brömster träffade Stureplansgruppens vice
VD Per Gunne för att diskutera alkoholfritt
Linda Engström och Sophie Brömster träffade Lars Ohly och samtalade
om Tonårstid utan sprit och andra alkoholpolitiska frågor
Linda Engström och Sophie Brömster deltog på IOGT-NTO:s boksläpp
av boken Tajming, kunskap och lite tur med Sven-Olov Carlsson
Vidar Aronsson deltog på valberedningsmöte för Sektor3

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2013-02-21

Rapportärende
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Rapport från Sociala utskottet
Upplägg
Utskottet har haft ett live-möte sedan sist med samtliga deltagande förutom Gabriella
Franzén som fick förhinder. Även vår nya handläggare Nathalie Lund Carlryd var med. Utöver
det har vi haft separata möten live och via Skype i olika arbetsgrupper.
Resultat
Utskottet har gjort en planering för alla projekten för det kommande året.
Den stora utmaningen i stödgruppssamarbetet har varit att hitta orter där vi kan matcha
stabila föreningar med erfarenhet hos konsulenten och bra stödgruppsverksamhet. Vi har
dock hittat fem orter som vi tror kan bli lyckade, Umeå, Stockholm, Norrköping, Skövde och
Göteborg.
Det har varit ett stort arbete att ta fram former för Jämlik organisation och Nathalie kommer
att ta över Lindas del i arbetet och jobba med det tillsammans med Marcus.
Utskottet har diskuterat UNF:s ungdomsprogram, ett material för
stödgruppsledarutbildning. Det används främst för utbildning på Wendelsbergs
folkhögskola och för stödgruppsledare till flera olika stödgrupper. Då kvalitén på
stödgruppsverksamhet och utbildning för stödgruppsledare börjat variera mer tycker vi det
är värdefullt att UNF tillhandahåller ett bra och evidensbaserat material. Programmet är i
behov av uppdatering och det är något utskottet vill satsa på. Utskottet har även diskuterat
att tillsammans med andra organisationer ta fram riktlinjer för certifiering av
stödgruppsverksamhet. Detta kommer vi titta på mer under våren.
Projekt

Pengar
använda

Pengar
avsatta

Ansvarig
person

Läge med projektet

Mer ideell
kraft

50000

Linda
Adolfsson

Linda ska träffa Sara Heine från
IOGT-NTO. Volontärbyrån har
ändrat IOGT-NTO till IOGTNTO-rörelsen på vår portal.
Samtal med Junis igång för att få
med dem. Planerar att ha ett
pass på DSS:en om
Volontärbyrån.

KASAM som

6600

Linda

Plan är klar, söker projektgrupp.
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metod

Adolfsson

Normkritik

6600

Marcus Thörn
Damin

Diskussionsfrågor är framtagna
till DÅM:en

Inkludering i
praktiken

0

Linda
Adolfsson

Plan är klar och stora delar av
innehållet, Söker projektgrupp.

Jämställdhet

16600

Marcus Thörn
Damin

Jämlikhetsbokslut och former
diskuterade. Se separat bilaga.

Stödgruppssa
marbete

0

Karin Melbin

Fem stycken distrikt är
tillfrågade om att medverka i
projektet, väntar klart besked
från tre av dem.

Julresan

50000

Gabriella
Franzén

Gaffe ska vara huvudledare,
väntar besked från Helena
Bjurberg.

Midsommar

50000

Karin Melbin

Två distrikt är tillfrågade och
intresserade. Ytterligare fyra ska
tillfrågas. En längre klätterresa
har börjat planeras.

Rapport

0

Karin Melbin

Junis ska göra ett projekt med
policys på skolor för BIM. Ska
kontakta dem för ett ev.
samarbete.

Kompisboken
som
studiecirkel

15500

Gabriella
Franzen

Söker folk till projektgrupp.

Våra Gårdarmaterial

0

Linda
Adolfsson

Linda och Vivi på Våra gårdar har
tagit fram ett material om hur
UNF:are kan engagera sig i
fastigheter. Första utkastet är
klart, skickas till layout första
veckan i mars.

Uppföljning
Ett nytt utskottsmöte är planerat i början på april.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Karin Melbin
Masthugget, 2013-02-19

Rapportärende
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Rapport från Drogpolitiska utskottet
Upplägg
25 november hade vi ett fysiskt möte i Stockholm
Resultat
Nedan finns våra äskade projekt för 2012 samt en del andra budgetposter vi är ansvariga för
och kort hur läget ser ut
Projekt

Pengar Pengar
använda avsatta

Ansvarig Läge med projektet
person

Europeisk
drogpolitik

69000

Alina

Goda kontakter med flera parlamentariker
i Europaparlamentet. Avvaktar på
utvärderingen av alkoholstrategin. Har
tagit fram tre prioriteringsfrågor som ska
drivas i EU. EU-gruppen tar krafttag och
ska strukturera upp sitt påverkansarbete.

Activetjänst

75000

Linda

Avtal mellan UNF och Active håller på att
formuleras, tjänsten är utlyst, finns goda
förhoppningar om att hitta någon bra.
NSF går inte in med pengar men det gör
Junis.

Nationell
fråga EBU

58000

Linda

Möten för underlag till två rapporter har
inletts, seminarium i riksdagen är
genomfört och riksdagsresan planeras

EBU-helger

120000

Linda

Helg ett av två är genomförd med ca 25
deltagare. Tre inriktningar och många nya
engagerade medlemmar som vill jobba
med ett bra uteliv.

Drogpolitiska
nätverket

40000

Lovisa

Utelivshjältar lokalt är utsedda och diplom
utskickade. Lite nystart efter EBU-helgen
och stadigt inflöde av nya medlemmar.
Utmaningen är att hålla igång gruppen och
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mata på med intressanta saker.
Almedalen

61000

Lovisa

Planeringen är i full gång. Mycket fokus på
Almedalsdrinken. Medlemmar till
drinkteam och provköp raggas och läget
är under kontroll.

PUF-helg

26000

Jenny

Ligger på is just nu då intresset från
alliansens ungdomsförbund är svagt.

Press- och
omvärldsbevakning

40000

Linda

Pengar till IOGT-NTO och Drugnews
kommer betalas ut

Drogpolitiska
höjdaren

150000

Linda

14 taggade deltagare väntar en fullspäckad
vår. Kursledningen känns mycket stabil
och innehållet verkar vara helt i linje med
vad utskottet önskar.

Djupdykning i äskningar och övriga områden som är aktuella
Fördjupat samarbeta Active
Vi har formulerat våra politiskt prioriterade frågor inom ramen för vårt europeiska
påverkansarbete: marknadsföring, alkoholfria mötesplatser och alkoholstrategin. Vi har
månatliga avstämningsmöten över skype vilket verkligen knyter organisationerna närmare
varandra.
Riksdagsseminarium
Tonårstid utan sprit – vill v i verkligen dit var rubriken på UNF:s seminarium som vi
arrangerade tillsammans med Riksdagens Nykterhetsgrupp. 35-40 personer passerade
under timmen lokalen, vilket är ett mycket gott betyg. Spännande samtal och några
mediaklipp på ämnet blev resultatet.
Certifieringar och påverkanspoäng
Påverkanspoängen börjar äntligen rapporteras in och vår första grupp (Södermanland) har
redan samlat ihop tillräckligt med poäng för att åka till Bryssel. Roligt! I Umeå har
Västerbotten delat ut 16 diplom till deras fritidsgårdar för att de uppfyller våra krav för en bra
nykter mötesplats.
Kommunrankingen
Vårt stora genomslag med kommunrankingen kommer förhoppningsvis återupprepa sig.
Sist hade vi 139 av 290 kommuner som svarade och efter en vecka har vi redan fått in 80 svar.
Hoppas att vi når klart över majoriteten av kommunerna och kan få 100 lokala pressklipp.
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Media
Media har varit svårt, vi fortsätter göra en del insatser som inte ger resultat. Vi hade några
pressklipp i samband med, riksdagsseminariet, att det nya ordförandeparet presenterades
och den norska studien om att nyktra mår sämre. Vit jul har haft knappt 250 pressklipp.
Uppföljning
Nästa möte är inte inplanerat i skrivande stund.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Linda Engström
Alvik, 2013-02-18

Rapportärende
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Rapport från Förebyggsutskottet
Upplägg
Hur la berörda upp arbetet?
Hur har uppdraget genomförts?
Vilka möten har utskottet haft?
Utskottet har haft ett fysiskt möte efter januari-fs där projektansvariga delades upp. Tyvärr
har det inte funnits så mycket tid och engagemang som kanske skulle behövas. Men vi
försöker åtgärda det, bland annat genom att flytta ordförandeskapet i utskottet till från
Ahmed till Mårten.
Resultat
Vad har berörda kommit fram till?
Vilka analyser har gjorts?
Vilka förslag på förändringar finns?
Vad finns kvar att göra?
Projekt

Pengar
använda

Pengar
avsatta

Ansvarig
person

Läge med projektet

Projekt 1

Fake Free

125000

Mårten

I uppstart, Mårten har möte med Simon
innan FSmötet. Komplettering kommer
till mötet.

Projekt 2

Junis40000
samverkan

Lina

JUNF-gruppen har möte i mars, mer
ansvar och fokus ska förflyttas till
gruppen.
Förbunden ska ha möte om projektet.
Det finns lite otydlighet kring vart
projektet är på väg.

Projekt 3

Helårskampanj

725000

Lina/
Ahmed

Niklas Claesson har blivit anställd som
projektledare. Nu ska projektet komma
igång så snabbt som möjligt.

Projekt 4

Kampanjdagar

40000

Samuel

Inte påbörjat.
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Projekt 5

SMS till alla 0

Ahmed

Ligger vilande

Projekt 6

Facebook.

Samuel

Vi ska bestämma när det bäst används.

10 000

Uppföljning
Vi ha två större projekt som vi vill att båda kommer igång så snabbt som möjligt, Fake Free
och helårskampanjen. Mycket fokus ligger på att få igång dessa snabbt, tidigt på våren så att
de hinner implementeras under året.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Mårten Malm
Växjö, 2013-02-21

Rapportärende
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Rapport från Organisationsutskottet
Medlemmar: Vidar Aronsson, Lina Boberg, Malin Thorson, Linda Tjälldén.
Upplägg
Denna rapport innehåller denna gång två delar: Saker utskottet vill belysa lite extra och
uppföljningsdokument för utskottets olika projekt.
Resultat
Några saker utskottet vill belysa förutom uppföljning i varje specifikt projekt:
1. DSS:en – återkommande upplägg men ny approach
Distriktsstyrelsesamlingen i år gör vi en ett omtag på vad fokus i samlingen är. Där
ambitionen att bilda deltagarna i specifika ämnen sänks till förmån för satsning på att
distriktsstyrelserna ska utvecklas. Detta också med hänsyn att DSS2 kan ha mer fokus på
verksamhetsområden. Konsulenterna kommer ha en viktig och bärande roll i att bidra i
distriktsstyrelsens utveckling. Förutom detta så kommer vi ha några kunskapshöjande inslag
och underhållning. Förbundsstyrelsen ska också få en roll som gör närvarande ledamöter
relevanta.
2. Distriktsårsmöten
Närvarande på distriktsårsmöten närmar sig med stormsteg och utskottet arbetar med att
ge förutsättningar för deltagande ska bli så bra som möjligt. Vi fortsätter att utveckla de
metoder som tidigare år utvecklats. Det är en viktig träff som vi hoppas blir bra och
meningsfull för närvarande förbundsstyrelseledamot såväl som distrikt.
3. Verksamhetsnätverk
Utskottet har tyckt det varit svårt att från förbundets håll arbeta med att skapa nätverk.
Detta har resulterat att vi i större utsträckning har ändrat strategi till att fokusera på att vara
receptiva och fånga upp de initiativ som finns istället för att försöka skapa nya. Utskottet
tittar på möjligheten att skapa någon enkel kommunikativ infrastruktur för nätverk att
kommunicera.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Vidar Aronsson
Liljeholmen, 2013-02-19

Rapportärende
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Rapport från Globala utskottet
Andrea Holm, Eric Tegnander, Linn Heiel Ekeborg, Rasmus Åkesson, Simon Tullstedt (vik
handläggare).
Upplägg
Vi hade en ”liten stuga på landet träff” i Österbymo i januari där vi planerade upp och
fördelade upp året. Förfinade vårt arbetsflöde och jobbade på samarbetet.
Resultat
NBV har skapat en studiecirkelhandledning till rapporten ”världens baksmälla” efter att vi
önskade det någon gång under 2012. Kul!
Projekt

Kommentar

Ansvarig

Budget

Utbytesbulk

I skåne blir Sobertrip 4 av under
Påsk. Blekinge är stöttade i
finansieringsprocessen. Finland är
påbörjat samtal kring stöd och
utbyten. Dalarna är under process.

Eric

80 000 kr

Rasmus

67 500 kr

Söker lite slött efter utbildning i EUbidrag
Summercamp

15 platser till Heartbeat 2013.
Söker efter extra delegationsledare
i Projektbanken

UNF Danmark

Ett land i förfall, men vad är SAA? 

Rasmus

0 kr

Africa update

Få med nästa utskott. Inväntar
valberedningens förslag.

Rasmus

26 000 kr

Biståndsbulk

Under uppstart

Linn

20 000 kr

Världens barn

Utredning under uppstart

Eric

5 000 kr

Seminarize yourself

Priokoder

Andrea

18 000 kr
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24-30 mars Estland
Elina Pesonen åker
ODU
Organisationsgemen
sam drogpolitisk
utbytesutvecklare

Ohh du!

Eric

150 000 kr

Papper på engelska

Infoletter

Projektbank
/Simon

1 000 kr

Ligger ute i Projektbanken
Globala Höjdaren

Thailand. Många
intresseanmälningar har kommit in.
Snart går info om ansökan ut.
Biljetter bokade via Kilroy

Linn och
Andrea

150 000 kr

Volontärer

Viggo har det bra i Finland

Rasmus

0 kr

Internationella
Kvinnodagen

Fryshuset 8 mars

Simon

Verksamhetsmässa

Vi planerar något fett till
kongressen

Rasmus och
Linn

Vi önskar att växa in i ett härligt
samarbete med de anställda på Iogt
som jobbar med det internationella
arbetet

Rasmus och
Eric

Internationellt på
Kongress
Institutkoll

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Rasmus Åkesson
Hjälteby, 2013-02-19

Rapportärende
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Rapport från Arbetsutskottet
Uppdrag ur delegationsordningen
Göra remissyttranden
Hantera inkomna bidragsansökningar i storleken 20 000-200 000 kronor
Ekonomiska frågor understigande 200 000 kronor
Nominering av representanter i styrelse
Representationsärenden rörande kongresser och ombudsmöten där vi är medlemmar
Upplägg
Möten en gång i månaden (om behov finns) över skype.
Besluten är korrekt i sak men någon skillnad mot protokoll kan finnas då AU-protokollen inte
är helt klara i skrivande stund
Resultat
13 januari
Överklagan PAS Urania
Att
avslå överklagan
13 februari
Föreläsning för 200 studenter i Indien samt samtal med ADIC
Att
avsätta 19 000 kr för en resa och boende. Pengarna tas från styrelsekostander
Ansökan Vågen, Skaraborg
Att
bevilja ansökan på 65 000 kr
Uppföljning
Kommande möte är 13 mars och 10 april

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten

Linda Engström
Alvik, 2013-02-19

Rapportärende
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Rapport från förbundsordförande Vidar Aronsson
Gällande perioden 2012-01-01 – 02-19
Ledning & representation
Nytt år och ny kraft har varit utgångspunkt för arbetet under årets inledande veckor. Ett
arbete som bland annat inneburit styrning av riksstyrelsen och med det också internationella
verksamheten, ett arbete där det är viktigt att UNF bidrar med en stark och aktiv röst.
Vidare har arbetet att tillsammans med Astrid hitta nya metoder för att ha fungerande
medlemsregister på bättre sätt.
Arbetet med att representera UNF har under perioden bland annat inneburit deltagande på
NBV:s styrelse, arbete i Sektor3s valberedning, Avslutande av arbete med
överenskommelsens styrgrupp och projekt oberoende.
Verksamhetsarbete (Fältet, utskottet & övriga projekt)
Fadderarbetet är fortsatt meningsfullt och det är spännande och roligt att följa distrikten i
årsmötestider och se hur utvecklingen artar sig.
Utskottets arbete startades upp rejält i börjat av februari med ett utskottsmöte och flera
spännande projekt där min roll ligger i att se till att få saker gjorda innan kongressen. Den 23
januari var det också kul att se arbetet med ledarskapsboken blev resultat och boksläppet
blev ett lyckat panelsamtal men också en liten försäljningssuccé genom 90 närvarande
deltagare. Det känns som inramningen av boken blivit helt rätt. Roligt!
Arbetet med att arbeta fram arbetsplanen har i vanlig ordning varit spännande och ett
förslag finns nu till förbundsstyrelsens möte för spännande diskussion. Arbetet med
demokratiplattform har kommit igång rejält, som förbundsstyrelsen kan se i underlag, är
arbetet inte riktigt i tidsmässig fas än, men arbetet går bra.
Personlig utveckling
Energin för helgarbetsintensiva mars, april och maj har byggts upp genom att i
januari/februari har tre lediga helger.

Lediga 48h: 3
Ungefärligt veckosnitt på övriga veckor: 30 h
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta
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Vidar Aronsson
Liljeholmen, 2013-02-19
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Rapport från förbundsordförande Linda Engström
1 januari – 17 februari 2013
Organisation
Jag inledde året med en veckas ledighet som sedan övergick i en intensiv Sverigeturné med
många givande utvecklingssamtal. Jag bjöd Jönköpings DS på en fin middag, gick på hockeyn
med Gävleborg och besökt Västerbotten när de certifierade fritidsgårdar i Umeå. Det märks
att det är kongress i sommar, pusselbitar börjar falla på plats och dubbelarbetet med att
både tänka nutid och framtid gör sig påmint.
Politik och påverkan
Vi har inlett arbetet med att samla in kunskap och perspektiv på frågor som rör alkoholfritt,
överservering och krogvåld. Jag har presenterat Ett bra uteliv för ett 20-tal politiker och I-Nmedlemmar i Västernorrland, och lett ett seminarium i riksdagen om samhällets och
politikernas syn på ungas alkoholkonsumtion och samtalat med Lars Ohly i samma ärende.
Jag har hjälpt RFSL i deras förebyggande projekt om HBT-kvinnors riskfyllda
alkoholkonsumtion och tillsammans med utskottet genomfört ännu en lyckad EBU-helg och
jag fortsätt att övertygas om att utelivsfrågorna och våra metoder passar mycket bra för
våra lokalt engagerade. Arbetet med Almedalsdrinken fortsätter att ta form och jag skulle
kunna lägga all min tid där. Utöver detta har jag fortsatt arbetet för att UNF och Active ska få
ett mer strukturerat samarbete som inte bygger på personnivå utan på regelbunden dialog.
Personlig utveckling
Ibland känns det som att jag gör allt annat än politik men när jag kollar efter så är det väldigt
mycket politik jag lägger min tid på, det känns helt rätt prioriterat. Att vara mentor i
maktsalongen och umgås med det nätverket det ger är ett bra andningshål precis som det är
att träffa ordförandenätverket i LSU. Vissa veckor när det är för mycket möten hinner jag
inte med det löpande arbetet med mail och handlingar som ska skrivas vilket är väldigt
stressande. Året inleddes med en tung känsla av att det bara är ett halvår kvar och så mycket
kvar att göra men detta har gradvis gått över och jag ska försöka att satsa på att göra det som
är roligt snarare än det jag borde den tid som en kvar. Antalet helger som kräver jobb oroar
mig en aning samtidigt som jag vet att träffa FS och medlemmar är det roligaste som finns.
Uppskattad tid 1 januari – 17 februari 2013: drygt 56 h/vecka
4 stycken 48-timmars ledigheter och en veckas julledighet.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Linda Engström
Alvik, 2013-02-18
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Rapport från generalsekreterare Astrid Wetterström
Personal
I skrivande stund är alla fältkonsulenttjänster tillsatta. Under mars kommer vi anställa en
medlemsregisteransvarig på 50 % till kansliet. Denna person kommer jobba i tätt samarbete
med vår administrativa sekreterare för att utveckla UNF:s administration med
medlemsregistret i fokus. Nathalie Parra Yanzi har valt att sluta som assistent i Bryssel. I
hennes ställe kommer NBV ta in Emelie Aho som tidigare har arbetat för NBV med deras EUfrågor.
Kompetensutveckling
Jag har fortsatt min utvecklingsplan genom en andra vecka på Ideell Arenas
organisationsutvecklings-program Fenix. Veckan väckte många intressanta tankar och idéer
som jag ska jobba vidare med. UNF:s utbildningssatsning tillsammans med Tollare har kickatigång och den första träffen på Tollare är genomförd. Nästa träff är i Jönköping i mars.
Samverkan
För att stärka samverkan har jag under perioden deltagit på styrgruppsmöte med IOGTNTO-rörelsens generalsekreterare, mött NBV, mött Active, mött facket och deltagit på Irmamöte (vårt medlemsregister).
Övriga processer/möten som jag varit delaktig i:
Personalhandboken har uppdaterats för i år och återfinns på www.unf.se/personal. Jag har
deltagit i arbetsgruppen som har utvärderat fältkonsulentsystem, budgetprocessen samt
kongressgruppen. Under kreativa former deltog Nathalie Carlryd och jag tillsammans med
övriga IOGT-NTO-rörelsen samt Miljonlotteriet i en heldag om Vit Juls utveckling.
Kampanjhemsidan och kampanjens grafiska profil är under framtagande. UNF står även i
startgroparna för att ta fram en ny webbshop för att underlätta för medlemmarna samt för
att effektivisera administrationen.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Astrid Wetterström
Stockholm, 2013-02-19

Rapportärende
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Rapport från Kongressgruppen
Uppdrag
Gör en bra kongress.
Upplägg
Flera möten har genomförts och överlag ligger vi i fas med de mesta av arbetet men vi räknar
med att gå över budget.
Resultat
Ansvariga
UNF-lägret – Anna Maria Mårtensson och Ulrika Jansson
Förhandlingarna – Linda Tjälldén
Verkstäder – Ulrika Kårehed och Jessica Stridh
Pris
Ombud och funktionärer 1000 kr
Läger och verkstäder 1500 kr
Schema
Tisdag – Ankomst på förmiddagen, in-checkning och sen startar JUNF-lägret, verkstäderna
och ombudsskolan och förhandlingarna. På kvällen blir det verksamhetsmässa och en riktig
UNF-fest.
Onsdag – Verkstäder, UNF-läger och förhandlingarna fortsätter. Övriga IOGT-NTO-rörelsen
kommer och det blir invigning, liveband och nattcafé.
Torsdag – Verkstäder, UNF-läger och förhandlingarna fortsätter på dagen. Sommartorsdag
på torget i Borås med hela rörelsen. FS-show och nattcafé.
Fredag – Verkstäder, UNF-läger och förhandlingarna fortsätter. Supergalan med
drogvägrarnas kulturfestival, nattcafé och musik.
Lördag – Verkstäder, UNF-läger och förhandlingarna avslutas. Grillfest som avslutning med
underhållning och disco.
Söndag – Packa ihop, gråt en skvätt, åk hem och adda dina nyfunna vänner på facebook.
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Verkstäder
Äventyr
Specialisten – Förebygg
20-35 Verkstad
Ett bra uteliv
Kreativt Pyssel
Specialisten – Global
Träning, hälsa & Nykterhet
Film
Teater
Ledarskap
Ljud
Media
Ombudsersättare
Uppföljning
Nästa möte är 4 april i Stockholm

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Linda Engström
Alvik 2013-02-19

Rapportärende
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Rapport från Demokratikommissionen
Gällande ny demokratiplattform.
Arbetet & tidsplan
En arbetsgrupp bestående av Lucas Nilsson, Nicole Steegmans och Vidar Aronsson har
utsetts för att arbeta fram nytt förslag på demokratiplattform. Tre skypemöten har
genomförts, ett inlägg på UNFdebatt.se har skrivits för att öppna upp processen och arbetet
med första utkast är i slutfas.
Tyvärr kan gruppen inte i skrivande stund leverera ett färdigt förslag, utan först i nästa vecka
beräknas det vara klart nog att titta på. Gruppens ambition och vilja är att trots detta få lägga
fram förslaget för diskussion på kongressförfesten med gruppen (och inte
förbundsstyrelsen) som avsändare.
Arbetsgruppens slutsatser
I arbetet har dels tidigare plattform utvärderats utifrån de behov förbundsstyrelsen såg med
en demokratiplattform. Vidare har gruppen satt upp några ambitioner för vad det nya
förslaget ska leva upp till. Dessa slutsatser är:
•

Strukturen i det drogpolitiska programmet är bra och ska försöka vara utgångspunkt
även i demokratiplattformen. Med detta inte sagt att det alls ska vara lika omfattande
och de politiska förslagen inte alls lika konkreta, men strukturens pedagogik är bra.
Detta betyder:
o Del 1: UNF:s demokratisyn
o Del 2:


Hur tillämpas denna syn på UNF?



Hur tillämpas denna syn på samhället?

•

Vi ska identifiera begrepp för att beskriva vår demokratisyn som inte upplevs som för
generella, tomma eller partipolitiska. I skrivande stund används begreppen
likvärdighet, makt och deltagande som huvudbegrepp.

•

Dokumentet ska möta UNF:s behov av politisk styrning men också de pedagogiska
krav som ställs på ett sådant dokument för att det ska bli relevant att använda runt
om i UNF för att diskutera demokrati.
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Arbetet vidare
Förbundsstyrelseledamöter kommer att få möjlighet att skicka direkta förändringsförslag
till arbetsgruppen innan kongressförfesten, som justeringar kan göras redan innan den
helgen. Vidare kommer det på plats ske en diskussion där förbundsstyrelseledamöter gärna
får delta och bidra. Till majmötet kommer färdigt förslag ligga till förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

ge demokratikommissionen mandat att lägga fram ett eget förslag till
kongressförfesten, samt

att

i övrigt notera rapporten.

Vidar Aronsson
Liljeholmen, 2012-02-19
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Rapport från NSF
Riksstyrelsen föreslås besluta

att

till protokollet notera rapporten från NSF enligt bilaga.

Jenny Lindberg
Stockholm, 2013-02-20

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2013-02-21

2 (3)

Rapport från NSF till Riksstyrelsen
Arrangemang/aktiviteter
I slutet av november ägde Scouternas första stämma, kallad Demokratijamboree, rum på
Fryshuset. Cirka 1 200 scouter från hela Sverige samlades för denna historiska helg! NSF var
väl representerat, både av ombud från kårerna men också av personer som bara var nyfikna
på att vara där. Josefine Larsson, f.d. vice ordförande för NSF och ordförande i Riksstyrelsen
valdes till ordförande (i par med Martin Björgell) för Scouterna!
Konsulenter och scoutledare arrangerade ett antal Vit Jul-aktiviteter under jullovet, b la
Vintermys i Muséeparken i Växjö och en klappjakt på Ransberg.
Vid nyår arrangerades traditionell nyårsbal på Ransberg för utmanar- och roverscouter. Ett
välbesökt arrangemang och vad som glädjer oss särskilt är att på senare år har även scouter
från andra scoutförbund börjat hitta dit! Vi hade också ett nyårsfirande i våra fjällstugor i
Storvallen. Skidåkning på längden och utför kombinerades med att bland annat titta på nya
Drogfriryggsäckens innehåll och övningar i att leda drogfriaktiviteter för varandra.
FS träffade på sitt sammanträdde den 26-27 januari Scouternas styrelse och fick också en
genomgång av Scouternas organisation och struktur.
Stiftelsestyrelserna för vår våra tre kurs- och lägeranläggningar träffades för en strategihelg i
januari. Tillsammans diskuterade man b la hur man gemensant kan arbeta och prioritera för
att utveckla helheten och hur anläggningarna kan bli bättre portaler in till NSF-scouting. FS
kommer lägga ett förslag till Förbundsmötet på en strategi för våra anläggningar.
Den 9-10 februari träffades ett tjugotal personer för att påbörja arbetet med att ta fram en
strategi för NSF. Deltagarna delades in i fyra strategipatruller. Patrullernas syfte är att
utveckla idéer till hur NSF-ledarskapet kan bli mer attraktivt för nuvarande medlemmar och
människor i vår omvärld. De har nu har fram till den 15 maj på sig att komma in med minst fem
stora idéer med tillhörande tydliga syften och mätbara mål. Det finns också en remisspatrull
som kommer som kommer få ta del av alla idéer och komma med sin feedback. Utifrån de
idéer som kommer in kommer FS lägga ett strategiförslag till förbundsmötet i höst.
Den 10 mars påbörjas även Scouternas arbete med en långsiktig strategi och representanter
från NSF kommer naturligtvis finnas på plats.
När det gäller kongresserna i Borås så kommer NSF finnas på plats från torsdag till lördag. Vi
kommer erbjuda utbildningar i form av scoutledarutbildningarna BAS och SCOUT, samt
kursen Trygga Möten.

3 (3)

Medlemsutveckling
2012 års siffror är i skrivande stund inte riktigt färdigräknade, men det ser dessvärre ut som
vårt medlemstal minskade under 2012.
Kommunikation
Sista steget i processen med att uppdatera Scouting Spirit är slutfört och tidningen har nu en
helt uppdaterad layout och delvis nytt innehåll. Nästa nummer kommer ut 15 maj.
Personal & administration
Stefan Lagessons anställning som tillförordnad konsulentsamordnare på 50% är förlängd
från årsskiftet till den 30/6.
Två nya konsulenter har anställts; Erik Hemming Ekholm med placering i Lidköping och
Hande Alpalaba med placering i Stockholm.
Vi befinner oss i ett läge där vi behöver byta medlemsregister, då det Club-on-webb system vi
har idag inte kommer utvecklas något mer. Vi ser två alternativ, antingen att gå in i IOGTNTO:s register IRMA, eller Scouternas Scoutnet. Båda organisationer har fått vår
kravspecifikation och vi väntar på sammanställning av underlag för att kunna fatta ett beslut
om vilket system vi ska välja. Målet är att FS ska kunna fatta ett beslut på sitt sammanträde i
maj och att arbetet med övergången påbörjas därefter.

Rapportärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2013-03-01—03 p 6p

Rapport från IOGT-NTO
Eftersom denna rapport ska in innan vi är klara med vår verksamhetsrapport har vi valt att
fokusera på den verksamhetsplan som är tagen för förbundets verksamhet genom en kort
presentation av denna. Därefter lyfter vi några speciella framgånger/verksamheter vi har
hunnit med under 2013. Fullvärdig rapport kommer därmed till nästa riksstyrelsesammanträde.

Riksstyrelsen föreslås besluta
att

till protokollet notera rapporten från IOGT-NTO enligt bilaga.

Peter Moilanen
2013-02-22

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2013-02-22
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Rapport från IOGT-NTO till Riksstyrelsen
Verksamhetsplanen 2013
Verksamhetsplanen 2013 har sin utgångspunkt i den av kongressen beslutade Mål och
verksamhetsinriktning 2012–2013. I verksamhetsplanen och tillhörande budget är följande
områden prioriterade:
•

Strategisk kommunikation, främst genom Kampanjen 13/14

•

Ökat medlemsengagemang

•

Medlemsvärvning

Ett urval av målsättningar som har koppling till de prioriterade områdena är t.ex. att värva
4 000 nya medlemmar, att detta görs med hjälp av två procent av våra medlemmar samt att
samtliga distrikt ska ha nettoökat när året är slut. En nyhet i år att vi kommer att ta ett
centralt ansvar för att varje ny medlem får en telefonkontakt samt tillsammans med
distrikten införa ett systematiskt arbete för att ringa de medlemmar inte betalat sin
medlemsavgift.
Kampanjspecifika målsättningar håller just nu på att arbetas fram med en detaljerad
kampanjplan. Syftet är att fler ska känna till IOGT-NTO och vad vi står för samt vad vi gör. I det
interna arbetet handlar det om att engagera fler personer (målsättningen är att 10 procent
av medlemmarna ska vara direkt engagerade i kampanjen) och att det vi redan gör ska kläs in
i en kampanjkommunikation. Därtill lägger vi på en större externkampanj med köpta
annonser, etc. 25 procent av den vuxna befolkningen ska känna en IOGT-NTO-medlem. Där
handlar det mycket om att öka medlemmarnas stolthet och vilja att visa upp sitt
ställningstagande.
Ett viktigt område under året är ökat medlemsengagemang. Under året ska vi ”beskrivit och
erbjuda engagemangsformer utanför föreningsstrukturen” något som blir en del av
kampanjen och vars embryo ni kan läsa om här: http://iogt.se/engagemangsportalen/
Arbete med andra aktörer inom civilsamhället fortsätter, inte minst när det gäller frågan om
icke-smittsamma sjukdomar samt i övriga alkohol- och folkhälsopolitiska frågor.
Folknykterhetens vecka, Ljusmanifestationen och Vit jul är viktiga kampanjer för att
mobilera oss och tydliggöra vårt ställningstagande samt nå ut till nya grupper eller individer.

Övriga målsättningar i urval är: 55 kamratstödsverksamheter, 500 telefonsamtal/mail till
alkoholrådgivningen, minst en ny lokal genom förvärv eller långtidskontrakt, minst 100 av
våra lokaler ska vara modernt utrustade, DigiLive (bingoverksamhet) ska startas på minst 10
orter, samt att vi i slutet av året ska ha rutiner för en organiserad insamlingsverksamhet på
plats.
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Övriga verksamhetsfrågor
Lyckade samlingar
Under januari genomfördes en samling för distriktsordförandena och distriktskassörerna
som var välbesökt. Filip Wijkström pratade om ”det nya samhällskontraktet under
omförhandling” som ledde till många samtal och provokationer under helgen. Andra frågor
som lyftes var; utkast till ny Mål och verksamhetsinriktning för 2014–2015 (finns på
nätet: http://iogt.se/nyheter/kommentera-utkastet-till-mal-och-verksamhetsinriktning-for2014-2015/), folkhögskoleutredningen, aktuella frågor om alkoholpolitik och övrigt samt en
kort presentation av satsning ”Ideell leder professionell” som görs mot distrikten i syfte att
göra dem till bättre arbetsgivare. Eva Blomstrand Persson kommer efter sommaren arbeta
halvtid med att stötta och utbilda distrikten i denna roll.
I slutet av januari genomfördes även en konsulentsamling med god uppslutning. Många
ämnen var liknande och mycket tid lades på den nytagna tillgänglighetspolicy som IOGTNTO arbetat fram. Ett bra och nyttigt verktyg för många konsulenter i deras praktiska arbete.
Värvning
Just i skrivande stund pågår den treveckors lång centralensatsning som görs i syfte att prata
med människor om IOGT-NTO och välkomna dem som medlemmar. En vecka vardera på
stationerna i Stockholm, Malmö och Göteborg. Med två dagar kvar i Göteborg har vi haft
åtskilliga givande och trevliga samtal samt kunnat värva hela 277 medlemmar.
Rekryterar kompetens från ungdomsförbundet
Linda Engström, som nu är en av UNF:s ordföranden, kommer att från 1 juli vara vikarierande
verksamhetschef. Vikariatet sträcker sig ungefär ett år (under Sara Heines planerade
föräldraledighet) och därefter kommer Linda att övergå i en annan tjänst med
alkoholpolitiska frågor hos verksamhetsenheten. Vi hälsar Linda Engström varmt
välkommen till plan 4.
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Rapport från Junis
Riksstyrelsen föreslås besluta

att

till protokollet notera Junis rapport till riksstyrelsen.

Ann-Britt Hagel
2013-02-21
Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

notera rapporten.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2013-02-21
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Junis rapport till riksstyrelsen
Förbundets satsning på Junisklappan har gett verksamhetsåret en kickstart! När en
dag återstår av anmälningstiden har var fjärde Junisförening anmält sig till tävlingen
om att göra en kortfilm på någon av Junis fyra profiler!
Verksamhetsutveckling
Förutom Junisklappan, vars final går på fredagkvällen under kongressen, har den utvecklade
idén om profilerade discoträffar ”Junis Party” snabbt blivit en uppskattad aktivitetet i
distrikten. Tio nya discoutrustningar har förmedlats till distrikten och
teknik/metodutbildning genomförs under februari såväl lokalt som centralt på kansliet.
Östergötland, Västernorrland och Stockholm har ansökt om att bli pilotdistrikt för att
utveckla JunisMyller med verksamhet för storgrupp i lokalt bostadsområde.
Junis ska betyda mer för fler
De olika metoderna för verksamhetsutveckling har ett gemensam; de syftar till att hitta nya
former för att dels engagera många barn och dels göra Junis verksamhet och profiler tydliga
för de som deltar.
Förutom verksamhetsutvecklingen uppmuntrar också förbundet till rekrytering till den
pågående verksamheten: från den 23 november till 31 december 2012 genomfördes
värvaraktiviteten Spurten och 492 nya medlemmar värvades till Junis på 39 dagar, det vill
säga i genomsnitt drygt 12 nya Junismedlemmar per dag.
Vi kan också med glädje konstatera att många Junisföreningar är aktiva och erbjuder öppna
jullovsaktiviter i samband med Vit Jul.
Barn som far illa
Under vecka 7 och i kampanjen Vart femte barn har förbundet fått in ett stort antal lokala
debattartiklar om vikten av att politiker, opinionsbildare och alla vuxna uppmärksammar
barn som växer upp i familj med missbruk. I ett antal lokala seminarier har Junis rapport
används som underlag i debatten.
Nu är det också dags att påbörja insamlingen av fakta gällande kommunernas arbete 2012 för
barn till missbrukare. Enkäterna når kommunernas handläggare i mitten av mars och Helena
Wannberg är liksom tidigare kontrakterad för att samla in och redogöra för praktiska
erfarenheter och aktuell forskning i rapportens textdel. Rapporten kommer vara färdig till
kongressen i juni.
Samtidigt provar Junis i mitten av mars sitt nya material Verktyg för skolans handlingsplaner
med workshops i den första av tre testskolor. Nicklas Kartengren håller i workshopsen och
den utvärdering som görs i direkt anslutning till dessa.
Junis har också gått in i ett samarbete med Active för att på europeisk bas lyfta frågor om
barn som växer upp i familj med missbruk.
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Distriktens utvecklingsarbete
Tio distrikt får idag särskilt förbundsstöd för att intensifiera sitt utvecklingsarbete (utöver
grundstöd och möjlighet till särskilda projektstöd). Fler distrikt har meddelat sitt intresse för
att få detta speciella utvecklingsstöd och förbundsstyrelsens utskott för resursfrågor Resut
har delegation i dessa beslut.
Samlingar och ledarvård
Sista helgen i januari inbjöds representanter från distriktens styrelser att delta på
Januarikonferens på Tollare. I samlingens program fanns såväl arbetsplanediskussioner,
Lunch Beat med Junis Party på tema Mänsklig miljö och ett synnerligen uppskattat besök på
Svartklubben.
De två inplanerade Megahelgerna i samarbete med NSF har koncentrerats till en Megahelg
som genomförs i maj. Syftet med helgen är att ledare från de två organisationerna ska få
upptäcka mer om sig själva och sina egna drivkrafter för att uppmuntras att fortsätta sitt
ideella engagemang.
Samma syfte har den Ledarvårdsresa som Junis just nu planerar att genomföra i Barcelona i
början av oktober.
En tidning av, för och med barn
Materialet i Junis tidning Struten framställs till största del av våra egna Junisar. I mitten av
februari samlades Strutens fem juniorreportrar tillsammans med Strutens kommitté och
redaktion. Utbildning i journalistik, en reporters roll, intervjuteknik, med mera fyllde helgen.
Ett mer användarvänligt medlemsregister
Junis köper idag medlemsregister av Evry, samtidigt pågår dialog med IOGT-NTO om
möjligheten att flytta över till IRMA. Det främsta behovet Junis ser med ett förändrat register
är att öka och förenkla tillgången till registerdata för föreningar och distrikt.
Junis förbundsstyrelse beräknar att under våren ta ställning till vilket register som kommer
vara aktuellt för Junis 2014 och framåt.
På gång: En ny förbundskonsulent
När ansökningstiden till tjänsten som förbundskonsulent hos Junis gick ut den 15 februari
fanns 30 meriterade sökanden. En urvalsprocess pågår nu och förhoppningsvis kan en ny
konsulent introduceras under april/maj.
Arbetsplanearbetet
Just nu pågår en intensiv dialog inom Junis förbundsstyrelse för att vaska fram förslag till
Junis arbetsplan 2014-2015. Förbundsstyrelsen höll andra helgen i februari en
arbetsplanehelg och bygger i sitt fortsatta tänk arbetsplanen på tre arenor: Junis för alla,
Junis tillsammans, Junis påverkar.
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Viktig utredning som berör övriga förbund
På kongressen 2011 fick förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om Junis
medlemsålder. I kongressens debatt fanns röster för att helt ta bort den övre gränsen (15 år).
Samtidigt fick förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda ledarnas obligatoriska medlemskap i
antingen UNF, IOGT-NTO eller NSF. I debatten fanns röster för att det ska räcka med att vara
medlem i IOGT-NTOs Juniorförbund också som vuxen ledare.
Förbundsstyrelsen har utsett en utredningsgrupp som försöker samla representanter från
övriga förbund till samtal i frågan.
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Verksamhetsprognos IOGT-NTO-rörelsens internationella
arbete 2013
För 2013 kommer vi att rapportera utvecklingen av IOGT-NTO-rörelsens internationella
arbete i relation till målen för verksamhetens sex program: Sverige, Östafrika, Sydostasien,
Sri Lanka, Balkan samt det globala programmet. Vi har även lagt till en redovisning för det
projekt med IOGT Polen som vi genomför under två år, utanför ordinarie program. Detta
betyder att vi inte längre redogör för verksamheten i löpande text, men istället tydliggör
målen inom varje område och därmed gör det enklare att följa utveckling och måluppfyllelse.
Generellt har vi under perioden arbetat med rapporteringen av verksamheten. Våra
partnerorganisationer har lämnat sin ekonomiska redovisning samt sina
verksamhetsrapporter till regionkontoren och vi väntar dessa från regionkontoren inom
kort för att sammanställa vår rapport. Denna gång är arbetet mer omfattande än tidigare, då
vi ska rapportera för perioden 2010-2012. Dessutom har direktiven för rapporteringen
förändrats sedan ansökan för perioden skrevs 2009 och vi behöver detta år rapportera med
fokus på resultat/effekt snarare än genomförda aktiviteter. För våra partners har detta varit
en svår omställning och det kräver ytterligare utbildningar och uppföljning innan de är
bekväma med detta sätt att ställa upp ansökningar, verksamhet och redovisningar.
Vi har under februari genomfört ett partner i på regionkontoret i Sydostasien (ROSEA) där
även Esbjörn Hörnberg, Kristina Sperkova och Maria Bergqvist deltog aktivt. Kristina har
även besökt regionkontoret i Tanzania (ROEA) för att diskutera både rapportering och
kommande inriktning på verksamheten i regionen 2014-2016. Där presenterades även den
externa utvärdering som nyligen genomförts av regionkontorets arbete samt den
baslinjestudie av alkoholkonsumtion och mönster som tagits fram i samarbete med
partnerorganisationer i de Östafrikanska länder där vi har samarbete.
Här följer en ordlista för de förkortningar som används i denna rapport:
•
•
•
•
•
•

RO: Regional Office
GO: Government Organisation
INGO: International Non-governmental Organisation
NGO: Non-governmental Organisation
CBO: Community Based Organisation
EAAPA: East Africa Alcohol Policy Alliance

Övergripande mål 2010-2013:
Svenska biståndsaktörer, samarbetspartners samt internationella organisationer arbetar för
ett minskat bruk av alkohol i utvecklingsländer baserat på insikten om att alkohol är ett
utvecklingshinder.

3 (3)

Mål Sverige 2013
Ytterligare minst tre biståndsorganisationer har kunskap om alkohol och metoder och
inkluderar arbete kring alkoholen i information, strategier/planer.

Den 31 december 2013
1. 50 (2 x 25) personer utbildas i ”Alkohol som utvecklingshinder”
2. Kunskap om metoder hur man arbetar med alkoholfrågan sprids
3. Deltagande i Internationella torget Bokmässan och 8 mars Historiska muséet
4. Informationsinsatser utvärderade
5. Framtagande av grafisk profil samt ny hemsida
6. Utveckling av metoder för lokalt arbete kring internationella frågor
7. Utveckling av våra insamlingsinsatser.

Måluppfyllnad :
Per den 22 feb:
1. Utbildningarna planeras. En genomförs med fokus på ungdomsfrågor och kopplas
till vår nya skrift om unga och alkohol. Den andra genomförs med fokus på metoder
att arbeta med alkohol som utvecklingshinder i Syd och kopplas till den skrift som tas
fram om detsamma.
2. Skrift om metoder att arbeta med alkohol som utvecklingshinder i Syd tas fram i
samarbete med norska Forut. Första planeringsmötena har hållits.
3. Planering av båda arrangemangen sker.
4. Intern utvärdering sker i samband med rapporteringen av vårt Sverigearbete för
2010-2012.
5. Planering av arbetet har skett.
6. Planering av arbetet har påbörjats.
7. Planering har påbörjats. Insatserna har definierats.
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Urval av aktiviteter för att uppnått delmålen
Per den 22 februari:
•

Fokus under januari och februari har legat på treårsrapporten till Forum Syd av vårt
informationsarbete i Sverige.

•

Planering av framförallt 8 mars har skett i samarbete med UNF

•

En utbildning i global alkoholpolitik har genomförts i samarbete med IOGT-NTO.

•

En uppvaktning av Sveriges Hälsoambassadör samt biståndsminister Gunilla
Carlssons sakkunnige har genomförts.

•

Maria har deltagit på partnermötet i Sydostasien för inhämtande av material samt
utbildning för partners och regionkontor i kommunikation.

•

Distribution av det nyreviderade materialet Världens Baksmälla samt den nya
skriften om unga och alkohol.

•

Spånarmöte kring utvecklingen av våra insamlingsaktiviteter har genomförts.

Prognos:
Uppsatta mål kommer att nås.
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Mål Östafrika 2013
Development of the co-operation between partners in East Africa, relevant government
institutions, international organizations and civil society will work to decrease alcohol
consumption based on the insight that alcohol is an obstacle to development

Den 31 december 2013
1. Increased number of actors who work on national evidence based alcohol policies.
2. Co-operating partners are adequately competent and have efficient tools to work
on alcohol prevention.
3. Increased partners’ competence in project planning and management
4. Effective programme management of RO in East Africa

Måluppfyllnad :
Per den 22 feb:
1. Det regionala nätverket EAAPA är fungerande. Fem nationella nätverk kring
alkoholpolitik har etablerats och stöds av regionkontoret. Partnerorganisationer
ingår i egna nationella nätverk kring frågor som kan kopplas till alkohol.
2. Pilotprojekt pågår i tre byar.
3. Partnerorganisationerna har ännu ej tillräcklig kompetens inom resultatbaserat
arbete.
4. Regionkontoret har stärkt kontakten med och uppföljningen av
partnerorganisationer, men detta är ett pågående arbete.

Urval av aktiviteter för att uppnått delmålen
Per den 22 feb:
•

EAAPA har under januari tagit fram ett strategidokument.

•

Regionkontoret arbetar kontinuerligt med att ge stöd och information till de
alkoholpolitiska nätverken.

•

Utbildning kring resultatbaserat arbete har hållits av regionkontoret.

•

Utvärderingen av regionkontorets arbete har slutförts.
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•

Baslinjestudier kring alkoholkonsumtionen i våra samarbetsländer har slutförts.

Prognos:
Uppsatta mål kommer att nås.
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Mål Sydostasien 2013
To build strong civil societies and networks to decrease alcohol and drug related problems,
especially among youths.

Den 31 december 2013
1. Communities/partner organizations manage and control drug and alcohol- related
problems.
2. Youths are involved in alcohol and drug prevention for society development.
3. Knowledge and experience from alcohol and drug prevention is recognized by
authorities at all levels and considered in alcohol policy development.
4. Effective programme management at all levels

Måluppfyllnad :
Per den 22 feb:
1. Pågående arbete. Organisationerna har i varierande grad kompetens inom området
samt inom policy- och påverkansarbete. Mål och fokus för detta skiljer sig också åt
mellan organisationerna.
2. Flera partnerorganisationer är ungdomsorganisationer och/eller arbetar med
ungdomar som målgrupp och involverar dessa i verksamheten.
3. Flera av våra partnerorganisationer arbetar även med påverkan gentemot
myndigheter och politiker. Flera organisationer deltar i nätverk med andra
organisationer/myndigheter där de lyfter in alkoholfrågan.
4. Partnerorganisationerna har ännu ej helt ställt om till resultatbaserad rapportering.

Urval av aktiviteter för att uppnått delmålen
Per den 22 februari:
•

Under partnermötet i februari hölls workshops ibland annat alkoholpolicyarbete,
lokalt rehabiliteringsarbete, förebyggande arbete, kommunikation samt
resultatbaserad rapportering.
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Prognos:
Uppsatta mål kommer att nås.
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Mål Sri Lanka (ADIC) 2013
By 2013 strengthen communities, civil organisations and policy authorities to decrease
alcohol and other drug related problems based on the understanding that alcohol and other
drugs are obstacles to development.

Den 31 december 2013
1. Increased pressure to reduce factors that promote alcohol, tobacco and other
drugs in the country
2. Integration and implementation of alcohol and drug prevention into programmes of
GOs, NGOs, INGOs, CBOs, corporate sector and other structures.
3. Discourage and control of alcohol, tobacco and other drug use through the
formulation of effective policies, implementation of existing policy measures.
4. ADIC developed as an innovative and scientific resource centre for people and local
organisations in the field of prevention of alcohol, tobacco and other drugs
5. Improved recognition of the real harm, reduced unfair privileges and
encouragement for quitting or reduction of consumption in selected locations.

Måluppfyllnad :
Per den 22 feb:
1. Pågående arbete.
2. Pågående arbete.
3. Pågående arbete.
4. Med bas i pågående utvärdering av ADIC ska en plan för utveckling av organisationen
tas fram inför 2014-2016.
5. Pågående arbete.

Urval av aktiviteter för att uppnått delmålen
Per den 22 februari:
•

Just nu pågår en extern utvärdering av ADIC som organisation och hur ADIC kan
utvecklas som samhällsaktör. Denna kommer att läggas fram inom kort och fungera
som grund i ADIC:s planering av sitt kommande arbete.
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Prognos:
Uppsatta mål kommer att nås.
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Mål Balkan 2013
To reduce youth alcohol consumption and awareness in targeted local communities.

Den 31 december 2013
1. Network of peer educators promotes alcohol free life style
2. Network of schools follows school alcohol policy
3. Local communities are actively engaged in promotion of development of alcohol
policy Discourage and control of alcohol, tobacco and other drug use through the
formulation of effective policies, implementation of existing policy measures.
4. Media and CBO’s promotes an alcohol free life style

Måluppfyllnad :
Per den 22 feb:
1. Nätverk finns och arbete pågår. Har inte haft några specifika aktiviteter så långt 2013.
2. Försök pågick 2012, men misslyckades då intresset från rektorerna var lågt. Nya
försök ska göras 2013, nu genom direktkommunikation med eleverna.
3. Arbete pågår med polisen, nätverk av organisationer samt lokala butiker. Försök har
genomförts med större butikskedjor, men det var svårt.
4. Utvecklar filmer som sedan distribueras gratis till TV-kanaler för eventuell sändning.

Urval av aktiviteter för att uppnått delmålen
Per den 22 februari:
•

Pågående arbete och planering av årets aktiviteter.

•

Från kansliet har vi genomfört en andra resa till regionen innan jul, för att se på
potentialen att utveckla vårt engagemang och finna fler partnerorganisationer.
Detta arbete utvärderas nu och plan för detta kommer inom kort.

Prognos:
Uppsatta mål kommer att nås.
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Mål Globalt 2013
To contribute to the development of global and national restrictive alcohol policies and
frameworks for reducing the harm caused by alcohol.

Den 31 december 2013
1. Establishment of a strong network and cooperation with more actors within the civil
society, global organisations and authorities to carry out political measures related
to alcohol policy development
2. Strengthened capacity within the actors of the civil society, to work towards
development of a restrictive national alcohol policy in selected countries.

Måluppfyllnad :
Per den 22 feb:
1. Partnerorganisationer i ROSEA är mer medvetna om behovet av att öka arbetet
kring alkoholpolicy och arbetar strategiskt för att bygga starkare nätverk I frågan.
2. Man har enats om planer för 2013 för Mongoliet, Malaysia, Kambodja samt
workshops i regionen.

Urval av aktiviteter för att uppnått delmålen
Per den 22 februari:
•

Vi har deltagit på en nationell workshop med Thai Health Foundation och
genomförde ett tal för 800 delegater om civilsamhället och ägandeskap av
alkoholpolicyarbete. Även två medlemmar från vår partnerorganisation I Kambodja,
PDP, samt en medarbetare från ROSEA deltog.

•

En regional workshop i Kambodja med PDP, WHO och statliga institutioner planeras
till den 5 mars.

•

Tid, plats och program har planerats inför nästa Indochina Alcohol Policy Workshop
i Hanoi den 6-7 April.

•

Partners i Malaysia kommer att delta i en nationell konferens om NCD.

Prognos:
Uppsatta mål kommer att nås.

13 (3)

Mål IOGT Polen 2013
Den 31 december 2013
1. Integration of the kids from marginalized groups in the society.
2. New possibilities for the kids from poor and dysfunctional families to build their selfesteem.
3. Alcoholfree lifestyle is accepted among young people.
4. Teachers feel confident in drug problematic, the youth trends and are able to use
effective approaches towards students that contribute to alcohol and other drugs
prevention.
5. Alcoholfree lifestyle is attractive for young people.
6. Inhabitants of the project area know about IOGT Poland and support their activities.
7. There is a group of professionals who are well established and recognized in
prevention.
8. IOGT Poland can offer help and is an advisory organ for youth and parents with
alcohol problems.

Måluppfyllnad :
Per den 22 feb:
1. Region och familjer identifierade.
2. Första träffar med barn och familjer genomförda.
3. Kartläggning av ungdomstrender pågår.
4. Kartläggning av ungdomstrender pågår.
5. Bra fritidsaktiviteter har påbörjats.
6. Utåtriktade aktiviteter i området har genomförts.
7. Volontärer med professionell bakgrund rekryterade
8. Projektet ”Dags för färger” har inletts.
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Urval av aktiviteter för att uppnått delmålen
Per den 22 februari:
•

IOGT Polen har påbörjat ett arbete i Borek, den fattigaste stadsdelen i Bytom, där
man driver projektet “Dags för färger” (Czas na kolor). I januari hade de en verkstad
för barn och föräldrar, med fokus på barns personliga utveckling och rådgivning för
föräldrar. IOGT Polen har rekryterat socionomer och psykologer och arbetar med
detta ideellt. De har även påbörjat en dokumentärfilm om projektet.

•

I februari genomfördes ett idrottsarrangemang för barnen under sportlovet samt en
hipp-hopp kurs med en professionell hip-hoppare.

•

De har spridit en enkät bland 7000 studenter på olika skolor, för att få mer
information om rådande trender inom ungdomskulturen.

•

De har även anordnat skidutflykter och karatekvällar, aerobics och simning för barn
och ungdomar i området.

•

De har i februari tagit emot UNF Blekinge på besök och har haft gemensamma
aktiviteter.

Prognos:
Uppsatta mål kommer att nås.
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Rapport från UNF till Riksstyrelsen
Organisationsutskottet
UNF:s organisationsutskott är bland annat ansvariga för föreningsårsmöten, där vi har en
satsning på att föreningar ska meddela i förväg när de ska ha årsmöten så att vi lättare kan
följa upp både inför och efter årsmötet. Hittills har ca 90 föreningar rapporterat in ett
kommande årsmöte. Dessutom kommer alla distrikt att ha årsmöte! – och två
distriktsstyrelsesamlingar är planerade.
UNF:s årsskiftestal landade på 7331 medlemmar, att jämföra med 7417 ett år tidigare.
Betalningsfrekvensen har dock ökat och är nu uppe i över 60 %.
Förebygg
Fake Free kommer under året att ta fram alkoholnormkritiska föreläsningar som
medlemmar/föreningar/distrikt ska kunna använda på skolor. Samtidigt kickar UNF igång
årets stora kampanj ”Fråga fler”. Syftet med kampanjen är att stärka UNF genom värvning
med fokus på uppföljningsaktiviteter. Vi jobbar även vidare med JUNF-samarbetet.
Globalt
Utskottets fokus ligger på internationella utbyten och insamling till det gemensamma
internationella arbetet. När det gäller utbyten är det främst europeiska utbyten, genom
Active och Nordgu eller mellan enskilda distrikt och europeiska länder. Det finns även ett
utbytesprojekt som syftar till att skapa bättre kontakt med våra partners i Afrika. På
biståndsfronten handlar arbetet om att UNF ska komma igång med insamlingen igen, med
UNF-anpassade metoder. En stor fråga inom utskottet har varit relationen till och
kommunikationen kring IOGT-NTO-rörelsens Internationella arbetet. I höst arrangeras
Höjdaren Globalt i form av en resa till Thailand. Då förra Höjdaren Globalt hade dåligt
söktryck har utskottet jobbat strategiskt med marknadsföringen och har därför redan idag
över 50 intresseanmälningar till 15 platser.
Drogpolitik
Många medlemmar engagerar sig lokalt genom våra metoder inom ramen för Ett bra uteliv.
Vi har haft en stor mängd lokala pressklipp under 2012 och utelivsfrågorna går hem hos
medlemmarna. Under våren pågår vår topputbildning i tre steg, en helg på Tollare, några
dagar i Bryssel och ett avslutande steg i Almedalen. Samarbetet med Active har strukturerats
upp där UNF bl.a. går in och stöttar ekonomisk för utökade personella resurser och arbetet
med Almedalsdrinken löper på.

3 (3)

Socialt
Utskottet ser just nu över hur vi kan uppdatera våra material så att de blir mer inkluderande
och har ett tydligare jämlikhetstänk så att våra medlemmar blir speglade av hela samhället. Vi
arbetar också fram konkreta metoder för hur man ska jobba med KASAM i praktiken för att
öka hållbarheten hos våra medlemmar. Vårt stödgruppssamarbete har verkligen fått fäste
och vi har utsett fem städer där man satsar på fältkonsulent, ideell nyckelperson,
välfungerande UNF-förening och välfungerande stödgrupp för att stödgruppsmedlemmar
ska erbjudas medlemskap i UNF, delta på Julkurs/midsommarkurs. Tillsammans med Våra
Gårdar fortsätter ungdomsanpassningen av lokaler med lite mer fokus på södra Sverige i år
Personal
I skrivande stund är alla fältkonsulenttjänster tillsatta. Andreas Hyttsten är ny fältkonsulent i
Dalarna och Pontus Oskarsson vikarierar för Hugo Hermansson i Kronoberg. Under mars
kommer vi anställa en medlemsregisteransvarig på 50 % till kansliet. Denna person kommer
jobba i tätt samarbete med vår administrativa sekreterare för att utveckla UNF:s
administration med medlemsregistret i fokus. Nathalie Parra Yanzi har valt att sluta som
brysselassistent. I hennes ställe kommer NBV ta in Emmelie Aho som tidigare har arbetat för
NBV med deras EU-frågor.
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Rapport
Vit Jul 2012
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Sammanfattning
Det är dags för ännu ett bokslut, ännu en kampanjperiod har nått sitt slut. För sjätte året i rad
har IOGT-NTO- rörelsen på ett mycket framgångsrikt sätt genomfört Vit Jul kampanjen.
Vit Jul 2012 har varit ett utvecklingens år; vi har byggt ny hemsida, vi har presenterat en ny
grafisk profil och vi har börjat dra ordentligt i trådar kring finansiering och framtiden för
kampanjen. 2012 års kampanj har banat väg för framtiden då vi har lyckats på flera plan där vi
hade lägre förväntningar än vad utslaget blev. Miljonlotteriet har producerat en Vit Jul lott
och över 50 000 lotter har sålts vilket har gett ett ekonomiskt överskott inför 2013 på
ungefär 250 000 kr. Vi har återigen gjort ett fantastiskt år i fråga om mer traditionell press
men även på Twitter har vi haft stora framgångar.
Under 2012 har vi lärt oss ännu mer om vikten av att vi kvalitetssäkrar och verkar för bra och
varierade aktiviteter runt om i landet. En del av våra aktiviteter når inte upp till målsättningen
att gagna barn och ungdomar i behov av en frizon under julen. Att peppa och stötta
medlemmar och föreningar som vill arbeta med Vit Jul är därför viktigt och måste få ta den
tid som behövs. Det är våra medlemmar som skapar kampanjen, utan dem finns ingen
kampanj.
De som ska ha den stora elogen för att Vit Jul fortsätter att växa och att fler barn får fira en Vit
Jul är alla ideella och anställda runt om i IOGT-NTO-rörelsen som jobbar på med kampanjen
år ut och år in. Det är fantastiskt att ett koncept som börjar bli ”gammalt i gården”
fortfarande lever kvar och lever upp varje år.
Jag har höga förhoppningar inför 2013, oavsett vad som händer så är Vit Jul kampanjen en av
IOGT-NTO-rörelsens största gemensamma framgångssagor.
Linda Tjälldén
Verksamhetsutvecklare Vit Jul
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Syfte
Syftet med kampanjen Vit Jul är att belysa vuxnas alkoholkonsumtion i förhållande till barn
och ungas situation och behov under julen.
Mål
Kampanjens mål är
-

att genomföra en verksamhet som gentemot allmänhet, politiker och media lyfter
fram
syftet med Vit Jul: det vill säga att belysa vuxnas alkoholkonsumtion i förhållande till
barn och ungas situation och behov under julen.
att få fler vuxna att välja att fira en alkoholfri jul
att genomföra ett antal öppna alkoholfria aktiviteter för barn och unga
att Vit Jul-kampanjen ska bidra till att finansiera IOGT-NTO-rörelsens
övrigaverksamhet
att Vit Jul-kampanjen ska syfta till att synliggöra IOGT-NTO-rörelsens budskap och
verksamhet
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Mål
Mål

Resultat

2012

2012

2011

2010

2009

(83 641)

(71 567)

(40 000)

(34 322)

(23 305)

Sociala medier:
-

Antal fans på Facebook

100 000
45 000

99 774

Antal besökare på hemsidan
93 858

November: 6 967 besökare
December: 84 824 besökare
1-14 januari: 2 067
Vilket totalt ger 93 858 besökare från det att vi öppnade den nya hemsidan fram till och med
14 januari.
-

Hashtaggen #vitjul ligger på trendlistan någon gång under december månad

Hashtaggen nådde aldrig trendlistan men årets twitter aktivitet har nått över all förväntan.
Många medlemmar och icke-medlemmar har spridit budskapet (både de som är för och de
som är emot). I snitt har vi enligt diverse mätverktyg haft cirka 50 mentions per dag, vilket
betyder att #vitjul eller @vitjul har nämnts i tweeten. Det har överlag varit konstruktiva
diskussioner, bland annat har några av våra ambassadörer (eller deras partner) har spridit
budskapet och sitt ambassadörsskap på Twitter.
-

Bloggen är ett aktivt verktyg i att föra ut information externt och internt

Bloggen är sedan vi presenterade ny hemsida en del av denna och har därför inga egna
besökssiffror men vi kan se att blogginläggen som skrivs är vällästa.
-

En strategi för arbetet med social medier finns integrerad i arbetet med dessa

Det finns ingen antagen strategi men interna riktlinjer som vi (IOGT-NTO:s
kommunikationsenhet och verksamhetsutvecklaren) har gått igenom och är överens om.
Vårt uttalande om att vi är en antirasistisk organisation är ett exempel på detta.
-

Vi utvecklar en ny hemsida

En ny hemsida presenterades i början av november. Den nya hemsidan har dragit många
besökare
-

Vit Juls grafiska profil är en utvecklad del som stärker varumärket Vit Jul

En ny grafisk profil utarbetades och implementeringen är påbörjad men vi kan se att
spridningen ute i landet ännu inte fungerar optimalt då en del använder både den gamla och
den nya loggan.
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Press
-

Antal pressklipp 1

250

234

(215)

(225)

(141)

Retriver, som vi numera använder för mediebevakning, fångar upp det mesta men vi vet att
det finns artiklar som har slunkit igenom trots att vi använder ett mycket bra verktyg. Till
nästa kampanjperiod ska vi se över möjligheten att ytterligare finkalibrera sökningen. En
mycket kvalificerad gissning är att vi, trots att vi bara uppmätt 234 pressklipp, har passerat
målet på 250 pressklipp.
Några andra intressanta siffror:
Medieexponering antal läsare
10 093 534 läsare totalt
Medieexponering uppskattat annonsvärde
5 773 140 kr
Både antalet läsare och det uppskattade annonsvärdet är siffror som bör tas med en nypa
salt men det ger ändå en fingervisning om vilken succé Vit Jul är ännu ett år.
Se antal pressklipp per län i bilaga 3
-

En strategi för hur vi arbetar med pressfrågor lokalt finns

Ännu finns ingen skriftlig strategi om lokala pressfrågor, men behovet av vad föreningar och
distrikt behöver har blivit tydligare och inför kampanjen 2013 vet vi därför vad vi ska utveckla.
Det material vi har tagit fram har också använts, t.ex. insändarmallar, mall för
pressmeddelande. Många föreningar och distrikt har egna kontakter med tidningar och det
är ofta samma journalister som skriver om kampanjen varje år.
-

Vi fortsätter stärka Vit Jul som varumärke och verkar för att begreppet hålls levande

Att utveckla ny hemsida, ny grafisk profil och stärka vår ställning i sociala medier är insatser
som genomförts för att uppfylla målet.
Ställningstaganden
-

Antal enskilda ställningstaganden för en Vit Jul (icke-medlemmar)

23 000

12 158

(9015)

(5000)

Distriktsstatistiken är inte helt tillförlitlig då antalet inrapporterade ställningstaganden inte
alltid går att koppla ihop med ett distrikt. Totalt har 5 717 samlats in via webben medan 6 441
har samlats in via listor ute i landet. Av dessa går 6497 att koppla till föreningar medan övriga
går att koppla till enskilda medlemmar/icke medlemmar eller ej har rapporterats in med
information om föreningar/distrikt. T.ex. anonyma listor via post. Dessa går dock i regel att
koppla till IOGT-NTO- föreningar och inte till distriktet i sig. En ökning av antalet enskilda
medlemmar (och icke-medlemmar ska tilläggas) som rapporterar in insamlade
ställningstaganden går att skönja. Målsättningen om 23000 ställningstaganden grundar sig i
om varje distrikt samlar cirka 800 ställningstaganden och vi från centralt håll samlar ungefär
samma nivå som idag så når vi målsättningen om 23 000 ställningstaganden.
1

Källa Retriver
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80

Antal kända personligheteter som tar ställning för Vit Jul
46

-

(97)

(32)

(29)

Vi har aktiva och välkända personligheter som själva sprider kampanjens budskap*

Ett flertal kända ambassadörer har under 2012 års kampanj tagit ställning. Vi nådde inte det
satta målet men många av de ambassadörer vi har haft har aktivt spridit sitt ambassadörskap
på många sätt. Anledningen till att vi inte nådde målet är beroende på brist på resurs och ett
delvis oklart syfte med ambassadörerna. Det har varit svårigheter med att sälja in
ambassadörsskap då det inte är helt tydligt till vad utöver att synas på hemsidan vi vill
använda ambassadörerna till.
En annan anledning till att antalet är lägre än tidigare är att färre riksdagsledamöter än
tidigare har synts på hemsidan men vi vet också att ett flertal har tagit ställning utan att vilja
synas på hemsidan. Exempel på detta är Lars Ohly och Veronica Palm som tagit ställning och
som har spridit sitt ställningstagande i olika former men inte synts på hemsidan.
Det är tidskrävande och resurskrävande att arbeta med den här frågan. 2012 har Linda
Engström tillsammans med verksamhetsutvecklaren och Sophie Brömster dragit det
största lasset. Inför framtiden bör ett tydligt syfte med varför vi har ambassadörerna och
vilken typ av ambassadörer vi vill se finnas. Detta underlättar arbetet. Kanske är det bästa ett
fåtal starka namn som är självgående och marknadsför sitt ställningstagande, så som till
exempel Henry Bronett gör?
350

Antal anordnade och registrerade jullovsaktiviteter
225

(308)

(270)

(212)

Tidigare starka distrikt så som till exempel Norrbotten har i år arrangerat färre aktiviteter,
detta gäller även fler distrikt. För distriktsstatistik se bilaga 1.
-

Våra Vit Jul aktiviteter är öppna och välkomnande för barn och unga

Detta är ett mål som är svårt att mäta. En indikator är dock antalet barn som ej är
medlemmar hos oss som besöker aktiviteterna, vilket redovisas under nästa mål. En annan är
hur barn och unga som besöker aktiviteterna bemöts. Detta är väldigt svårmätt men utifrån
pressklipp, riktlinjerna i aktivitetsbidraget och ett arbete främst från Junis sida så anser
gruppen som arbetat med aktivitetsbidraget att våra Vit Jul aktiviteter blir alltmer öppna och
välkomnande.
-

Vi når i snitt minst 10 barn och unga per aktivitet

I utvärderingarna av aktivitetsbidraget kan slutsatsen dras att cirka 34 barn besökte i snitt
varje aktivitet. Totalt besökte 4298 antal barn våra aktivitetsbidragsbeviljade aktiviteter.
Dock är dessa siffror inte helt tillförlitliga då alla aktiviteter inte rapporterats och att alla
föreningar inte har räknat och därmed bara uppger uppskattade siffror. En del aktiviteter har
också blivit inställda varvid pengarna har betalats tillbaka.
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Finansiering
-

Vi har en strategisk plan för hur Vit Jul skall finansieras

Ännu finns ingen strategisk plan för Vit Juls finansiering framtagen. Frågan visade sig vara lite
mer komplicerad än vad tidigare antagits. Det här arbetet behöver synkas mot respektive
förbund och då främst mot IOGT-NTO som genomför ett stort arbete kring olika former av
extern finansering och vill kunna dra nytta av och marknadsföra att IOGT-NTO är en av fyra
organisationer som genomför Vit Jul. Förhoppningen är att under hösten 2013 kunna
presentera ett utkast på plan för Vit Jul:s vidare finansiering inför styrgruppen.
Miljonlotteriets Vit Jul lott

Samtal började sent under våren/tidigt under hösten att föras med Miljonlotteriet kring
möjligheten att samarbeta ytterligare. Processen (där främst verksamhetsutvecklaren var
inblandad från IOGT-NTO-rörelsen) slutade i en ändamålslott, överskottet från lotten ska gå
direkt till Vit Jul. Miljonlotteriets Vit Jul lott såldes online under november, december och en
del av januari. Det såldes totalt 51 976 lotter vilket är fantastiskt., antalet sålda lotter innebär
ungefär 250 000 kr i överskott som går till Vit Jul och in i budgeten för 2013. Mottagandet har
varit positivt. Lotten har fått ett stort genomslag, de som köpte lotten har köpt den för att
dom vill stödja Vit Jul, de hade alltså inte ”nöjt” sig med att köpa en annan lott för 20:- istället.
-

Vi har genomfört ett Vit Jul event i form av en familjedag med syfte att finansiera
kampanjen

Ingen familjedag har arrangerats från centralt håll. Däremot har konceptet lokalt
genomförts t.ex. i Växjö med syfte att marknadsföra Vit Jul och få in pengar till Vit Jul lokalt.
Under våren 2012 genomfördes i samarbete med eventbyrån Humblestorm en förstudie
kring möjligheten att IOGT-NTO-rörelsens genom Vit Jul skulle kunna arrangera ett stort
event med syfte att få in pengar till kampanjen. Förstudien visade att det är möjligt men det
kräver ekonomiska så väl som personella resurser. Idéen lades på is då var för sent ute under
2012, istället valde vi att satsa på event i mindre skala då Jan Johansen och Stockhouse
management ville samarbete kring en konsertturné. Avtalet som skrevs innebar att Vit Jul
skulle få 50 kr per såld biljett efter de 100 första sålda biljetterna per konsert. Vi gick inte in
med någon finansiering och utlovade inte heller några andra motprestationer utöver att
marknadsföra konceptet i de kanaler vi redan har. Åtta orter bokades, varav konserten
genomfördes på sju ställen (en avbokning pga. för få sålda biljetter). Tyvärr gick
biljettförsäljningen generellt sett trögt, vilket gäller i princip alla julkonserter i Sverige, något
som både eventbolaget och tidningar vittnar om. Eventbolaget gick i det här fallet knappt
plus-minus noll på de omkostnader de haft. Det var dock bra för oss att utan ekonomisk risk
få pröva på att samarbeta med en känd artist och ett eventbolag. Vi har fått blodad tand inför
2013 och tror att vi kommer kunna göra något ännu bättre under 2013.
-

Vi har arbetat med företagsstöd så väl centralt som lokalt

Ett fåtal försök till företagssamarbeten har genomförts men utan större resultat. Dock har vi
haft stöd av företag genom exempelvis gratis annonsutrymme, rabatter på beställningar och
förmånliga beställningsvillkor. Men företagssamarbeten har också gjort framsteg av sig själv,
som exempelvis Caféet Under Kastanjen, som varje år producerar en pepparkaksby som
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auktioneras ut till välgörande ändamål och 2012 blev detta Vit Jul. Mycket roligt och ett
föregångsexempel.
En satsning gjordes på att ta fram ett koncept för företagsvänner för Vit Jul, första delen av
arbetet gjordes under Almedalen då Vit Jul fanns med på ett mingel som arrangerades av
Social Venture Network (SVN), dom kontakter som knöts där följdes upp under hösten men
genererade inget ekonomiskt stöd. Utöver detta gjordes en satsning där respektive förbund
skulle låta en person från varje förbund kontakta 10 företag vardera, detta genomfördes bara
hos IOGT-NTO där ett företagspaket (företagsvän) togs fram med möjlighet att stödja både
IOGT-NTO och Vit Jul. Inget företag nappade på detta.
-

Vi har arrangerat en större manifestation för att uppmärksamma Vit Jul

En uppföljning av Projektbildarnas projekt ”En krona lappen” har gjorts, deras koncept slog
väl ut sett till resurserna dem hade. Ungefär 10 000:- samlades in via att personer köpte en
post-it lapp för en krona. Att genomföra en större manifestation är dock resurskrävande och
syftet var inte helt tydligt – om syftet var att öka kännedomen om Vit Jul (samla ställningstaganden t.ex.) eller om syftet var att få in pengar. Där av genomfördes ingen större
manifestation under 2012 på grund av resursbrist och oklar målsättning med
arrangemanget.

10 (14)

Vit Jul-material
Under 2012 har en (gemensam med IOGT-NTO) webbutiksplattform växt fram. Plattformen
som har valts heter Textalk och är en oerhört flexibel plattform där vi egentligen kan göra
precis vad vi vill. Vi har tecknat avtal som möjliggjort betalning via kort och Klarna Faktura för
privatpersoner och vi har hittat en rutin och ett system som möjliggör intern fakturering via
ekonomienheten för Vit Jul (och via IRMA för IOGT-NTO:s del) för våra föreningar, kårer,
kretsar och distrikt. Systemet är under utveckling men hitintills är uppfattningen att
systemet fungerar väl, även om det tar tid att hitta rutiner.
Följande material har producerats under 2012
-

Flyers
Affischer
Handbok
Pepparkakskolor
Pins
Pepparkaksformar

Totalt trycktes cirka 15 000 flyers, varav majoriteten har distribuerats ut i landet. Det har inte
tryckts några affischer, dock har vi här i huset tryckt upp en liten upplaga affischer och
distribuerat till dem som önskar få hjälp med detta vilket är ett fåtal.
Det material som vi ekonomiskt sett gör en förlust på är flyers, handböcker och pins. Flyers
och handböcker trycks och distribueras utan kostnad till distrikt och föreningar. Detta för
att alla ska ha grundläggande kunskap om kampanjen och att dela ut flyers är ett enkelt sätt
att sprida kampanjen som inte kräver så mycket resurser. Pinsen säljer vi till föreningar och
distrikt med förlust, en pin kostar ungefär 5: - i produktion, vi säljer 100 stycken pins för 50: till föreningar och distrikt. Är priset högre köper föreningar och distrikt inte in pinsen för att
dela ut/sälja när folk tar ställning. Att producera pins är en stor kostnad där vi inte gör någon
vinst även om tankar finns på att hitta ett enkelt sätt för butiker att sälja pins för att på så sätt
kunna finansiera tillverkningen. Vid försäljning till privatpersoner kostar en pin 15: -.
Det material vi har producerat som räcker för två år (2012 och 213) är pepparkaksformar (där

delar av kostnaden kommer faktureras 2013 då ¼ av formar först levereras under våren
2013), reflexer, kolor i träaskar (kolor i 1kgs förpackningar är i princip slutsålda).
Enligt den ekonomiska rapporten gick vi ungefär 200 000:- back i materialproduktion i år.
Den första målsättningen med materialproduktionen och webbshopen är att få
materialproduktionen självfinansierande. Men det är en svår balansgång mellan att ha roliga
och attraktiva produkter och inte ha för många produkter eller för svårsålda produkter och
att hitta bra material som våra föreningar kan använda.
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Lokala aktiviteter
Totalt inkom 142 ansökningar om aktivitetsbidrag från föreningar/kårer runt om i landet för
att genomföra Vit Jul-aktiviteter och den ansökta summan var totalt 568 559 kr. Av dessa
beviljades 127 ansökningar bidrag och den totala summan fördelade bidrag uppgår till
312 383 kr.
På hemsidan har vi publicerat 225 aktiviteter men alla aktiviter som har genomförts har inte
registrerats, 127 aktiviteter beviljades bidrag varav ett antal av olika orsaker ställdes in. Alla
som har blivit beviljade bidrag har inte registrerat sina aktiviteter på hemsidan och det finns
också ett antal aktiviteter som varken beviljats bidrag eller registrerats på hemsidan. Det
totala antalet aktiviteter är cirka 250 aktiviteter. Antalet ligger då i linje med tidigare år
bortsett från 2011 då mycket tid lades på att följa uppföreningar och enskilda medlemmar
om att söka bidrag, arrangera aktiviteter och registrera sina aktiviteter på hemsidan.
Vit Jul i utlandet
Under 2012 har Vit Jul genomförts i Norge och i mindre skala på Island. I Norge har den gamla
grafiska profilen fasats ut och material som redan fanns producerat har använts upp för att
IOGT Norge under 2013 fullt ut ska börja använda den nya grafiska profilen. 7 151 personer
tog ställning för Vit Jul i Norge. På Island har ungefär 800 personer skrivit under på att fira en
Vit Jul. Roligt att konceptet är populärt och används.
Inför 2013 är IOGT International intresserade av att hjälpa oss att sprida kampanjen vidare till
flertalet länder bland annat USA och Storbritannien.
Kommunikation
Facebook-annonsering 13/12-25/12
Riktad annonsering med länk till vår Facebook-sida.
Resultat:
Budget: 1 000 kr per dag
Spenderad summa: 21 020 kr
Slutsats: Facebook-annonsering är en av den mest givande formen av annonsering. Vi får
direkt trafik till vår Facebooksida och vi kan hela tiden reglera hur mycket vi vill spendera på
annonsering, hur annonsen ska se ut och var vi vill att besökarna ska hamna när de klickar på
annonsen.
Den spenderade summan är kostnaden för annonseringen 2011 och 2012. Kostnaden för
2011 bokfördes på 2012.
Kampanjorganisation och ansvarsfördelning
Verksamhetsutvecklaren har ansvarat för operativ styrning och ledning samt drivit
kampanjen. Verksamhetsutvecklaren har rapporterat till IOGT-NTO:s verksamhetschef
(den enhet där kampanjen har sin hemvist sedanseptember 2011) och
verksamhetsutvecklaren har rapporterat kontinuerligt till styrgruppen som följt arbetet
under kampanjen och även beslutat om kampanjplan och budget.
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Arbetsgrupper
Lokal grupp
Huvudansvaret för arbetet med aktiviteter, aktivitetsstöd och information till medlemmar,
kretsar, kårer, distrikt och anställd personal har innehafts av Linda Tjälldén,
verksamhetsutvecklare, med stöd från Ulf Jerrevång, Junis, vid arbetet med aktivitetsstöd.
I arbetet med att fördela aktivitetsbidrag deltog Linda Tjälldén, Ulf Jerrevång (Junis) och
Carim Schröder (NSF). I arbetet med att skriva nya riktlinjer för aktivitetsbidraget deltog
Linda Tjälldén, Ulf Jerrevång (Junis), Helena Bergkvist (IOGT-NTO), Jenny Kindgren (NSF)
och Ulrika Jansson (UNF).
Personella resurser
Verksamhetsutvecklaren i form av Linda Tjälldén har arbetat heltid med kampanjen.
I övrigt har respektive förbund deltagit i förberedelser och arbete med kampanjen. Tidigare
år har den generella uppfattningen varit att arbetsfördelningen av olika skäl blivit
snedfördelad. Vi upplever dock att vi 2012 äntligen har vänt den trenden. Även om vi
fortfarande inte kan säga att respektive förbund gör lika mycket så är min uppfattning att alla
förbund känner ett ansvar och är behjälpliga med diverse saker som behöver göras där
verksamhetsutvecklaren saknar kompetens eller tid. Exempel på detta är framtagning av
grafiskt material, arbete med webben, arbetet med ambassadörer, stöd och hjälp vid
pressarbetet och arbetet med sociala medier. Men även vid fördelning av aktivitetsbidrag,
både beslutsmässigt och kring utbetalningar.
Vi har en bit kvar för att kunna jämna ut arbetsfördelningen ytterligare. Det här är också
beroende av hur mycket vi vill att kampanjen ska växa. Ska den fortsätta i den takt den nu gör
så måste mer personella resurser, främst under hösten, skjutas till från respektive förbund.
Möjligheten att köpa externa tjänster med mandat hos verksamhetsutvecklaren är ett sätt
att avlasta respektive förbund och utöka möjligheterna till punktinsatser med rätt
kompetens.
2013
För att kampanjen ska fortsätta att utvecklas är min uppfattning att en del förändringar
krävs. Detta handlar också om att välja inriktning för Vit Jul. Under 2013 förs en diskussion
kring vilken inriktning Vit Jul ska ha i framtiden. Alla förbund har fått ett antal frågor som ska
diskuteras, sammanställas och skapa en grund för den nya strategiska inriktningen som
kommer vara flerårig samt den årliga kampanjplanen.
Följande punkter är utvecklingsområden/förändringar som har påbörjats inför kampanjen
2013:
-

Företagssamarbeten
Rutin för gåvor från privatpersoner
Rutiner och utveckling av webbutik
Aktivitetsbidrag 2013
Värvning och Vit Jul (hur drar vi nytta av Vit Jul i värvningssyfte?)
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Budget

Utfall 2012-12-31

Intäkter
IOGT-NTO
Junis
NSF
UNF
Överskott 2011
FHI 2012
Gåvor (privatpersoner och företag)
Materialförsäljning
Event Stockhouse
Underskott

250 000
250 000
250 000
250 000
288 550
200 000
75 000
30 000
40 000

250 000
250 000
250 000
250 000
288 550
200 000
600
68 178
2 350
1 271

1 633 550

1 560 949

Personal och administration
Löner
Personalutbildning
Administration och lokalhyra
Möteskostnader och resor
Frakt och porto
Domäner

630 000
360 000
10 000
140 000
40 000
55 000
25 000

394 830
7 482
137 782
27 556
31 779
3 052

Aktivitetsbidrag

300 000

286 800

Övrigt

15 000

11 369

Förstudie Event

75 000

75 000

638 000
90 000
250 000
255 000
20 000

88 750
163 488
289 991
21 020

23 000

22 050

1 658 000

1 560 949

Kostnader

Marknadsföring
Grafisk profil
Kampanjhemsida
Profilprodukter & internt material
Annonsering
Undersökningar och
pressbearbetning
Totalt:
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Bilaga 1, Antal aktiviteter per distrikt utifrån Vit Juls hemsida
Distrikt
Norrbotten
Västerbotten
Västernorrland
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Uppsala
Stockholm
Värmland
Örebro
Västmanland
Södermanland
Västa Götaland
Östergötland
Gotland
Kalmar
Jönköping
Halland
Kronoberg
Skåne
Blekinge
Totalt

2010
4
21
7
9
8
22
6
28
28
4
11
10
8
11
8
23
2
2
39
19
1
271

2011
45
46
8
15
5
10
10
17
13
4
6
11
9
15
4
19
9
3
27
29
3
308

2012
7
34
7
9
8
9
13
8
13
6
5
9
11
5
5
9
1
5
28
25
8
225
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Bilaga 2, Antal ställningstaganden samlade per distrikt, inrapporterade 2013-01-31

Distrikt
Norrbotten
Västerbotten
Västernorrland
Jämtland
Gävleborg
Dalarna
Värmland
Örebro
Västmanland
Uppsala
Stockholm
Södermanland
Östergötland
Gotland
Västra Götaland
Jönköping
Halland
Kronoberg
Kalmar
Blekinge
Skåne
Totalt insamlade i landet
Vit Juls hemsida
Totalt:

2012
120
100
890
837
126
60
193
0
79
71
98
132
56
0
122
830
4
1014
37
32
78
4839
4176
9015

2013
204
13
1149
136
17
110
169
0
48
394
260
0
124
228
395
949
35
564
3
15
15
6479 (varav 1651 ej går att knyta till distrikt)
5717
12 196
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Bilaga 3, antal pressklipp per distrikt perioden 1 oktober 2012-7 januari 2013

Län

Antal

Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Östergötland
Jämtland
Kalmar
Västerbotten
Kronoberg
Skåne
Västra Götaland
Södermanland
Blekinge
Örebro
Värmland
Norrbotten
Uppsala
Halland
Västmanland
Stockholm
Gotland
Jönköping

34
24
20
12
12
11
11
9
8
8
8
7
7
6
5
3
2
2
2
0
0

Diskussionsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2013-03-01—03 p 7a

Former för verksamhetsberättelse 2011-2013
Introduktion
Linda Adolfsson, sekreterare i förbundsstyrelsen, har fått i uppdrag att skriva UNF:s
verksamhetsberättelse för åren 2011-2013. Inför detta ska formen på verksamhetsberättelsen först sättas och det är vad denna bilaga handlar om. Till maj-mötet ska ett färdigt
förslag på verksamhetsberättelse presenteras.
Analys
Jag har gått igenom förra mandatperiodens verksamhetsberättelse och kommit fram till att
det mesta kommer att vara kvar även i denna verksamhetsberättelse. En utveckling av
”uppfyllelse av arbetsplan” önskades på kongressen 2011 och kommer också att ske i denna
verksamhetsberättelse där varje mål får en förklarande mening för hur förbundsstyrelsen
har arbetat med detta, hur det är uppfyllt eller varför det inte har blivit uppfyllt.
Förslag på förändring
Tidsomfattning
Det är klurigt att hitta en lämplig omfattning av vår verksamhetsberättelse eftersom
kongressen bryter året och därmed också arbetsplanen. Jag har funderat på hur detta kan
göras på bästa sätt. Jag föreslår att verksamhetsberättelsen ska omfatta augusti 2011december 2012 med en uppskattning från varje utskott om hur resultaten våren 2013
kommer att bli. Det som går att få med från 2013 kommer att tas med för att underlätta för
nästa styrelse.
Förslag på innehåll
- Inledning (förbundsdeklarationen och arbetssätt)
- Sammanfattning från varje utskott för perioden augusti 2011-december 2012 samt
uppskattning om vår 2013, med de fem viktigaste händelserna.
- Uppfyllelse av arbetsplanen 2011-2013 med mål, siffror och förklarande mening.
- Uppfyllelse av arbetsplan 2009-2011 avseende hösten 2011.
- Kongressuppdrag med uppdrag, siffror och förklarande mening.
- Riksstyrelsens uppdrag med uppdrag, siffror och förklarande mening.
- Sammanställning av styrelsen, utskott, revisorer, valberedning, grupper,
distriktsstyrelser.
- Sammanträden för förbundsstyrelsen, utskotten, arbetsutskottet.
- Anställda
- Representation
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-

Medlemskap i andra organisationer
Nybildade föreningar
Aktiva föreningar
Bildningsverksamhet
Studiecirkelverksamhet

Uppföljning
Linda Adolfsson kommer att samla in information från utskott, kansli och handlingar från
möten för att sammanställa verksamhetsberättelsen.
Utskotten ska skicka in detta till linda.adolfsson@unf.se senast den 5 april:
-

-

en kortare beskrivning av vad utskottet har gjort från augusti 2011-december 2012
de fem viktigaste händelserna under perioden
en uppskattning av hur våren 2013 kommer bidra till att uppfylla målen i arbetsplanen
för 2012-2013
en lista på de möten utskottet har haft under perioden augusti 2011-december 2012
måluppföljning utifrån arbetsplanen 2009-2011
måluppföljning utifrån arbetsplanen 2012-2013

Måluppföljningen ska i möjligaste mån bestå av konkret statistik, t ex hur många som
utbildats och hur många mediaklipp vi har haft etc. Jag vill också ha minst en förklarande
mening om hur utskottet har arbetat med detta mål, hur det har uppnåtts eller varför det
inte har uppnåtts. T ex kan målet ha varit för högt satt, blivit inaktuellt eller att andra mål har
prioriterats. När det gäller måluppföljningen utifrån tidigare arbetsplan, beskriv vad ni i
utskottet gjorde hösten 2011 så är det tillräckligt.
Diskussionsfrågor
1. Vilken tidsomfattning vill förbundsstyrelsen sätta för verksamhetsberättelsen? Är
förslaget det bästa? Finns det andra tankar?
2. Bör verksamhetsberättelsen innehålla något mer? Bör något tas bort? Har jag landat rätt
angående innehållet?
3. Hur vill förbundsstyrelsen att måluppfyllelsen ska redovisas? (Förklarande mening, enbart
ja/nej, med statistik etc.)
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

ge Linda Adolfsson i uppdrag att återkomma med ett förslag på
verksamhetsberättelse till majmötet, samt

att

ge utskotten i uppdrag att maila önskad information till Linda Adolfsson
senast den 5 april.

Linda Adolfsson
Västerås, 2013-02-19
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Jämlik organisation
Introduktion
Marcus Thörn Damin och Linda Adolfsson från sociala utskottet har fått uppdraget att ta
fram ett jämlikhetsbokslut och jämlikhetsmål.
Bakgrund
På kongressen 2007 antogs förslaget ”Jämställd organisation” som innehöll ett antal mål
och åtgärder som UNF skulle jobba med. 2009 skulle delrapport lämnas till kongressen och
2011 skulle ett bokslut vara klart med redovisning över vilka mål som uppnåtts och åtgärder
som genomförts. När mångfaldsgruppen bildades inkluderades jämställdhetsarbetet i
mångfaldsarbetet. Sociala utskottet har fått uppdraget att arbeta vidare med detta och valt
att utveckla det till ett jämlikhetsbokslut då kongressen 2011 var tydliga med att de önskade
ett arbete som fokuserade bredare och innehöll mer variabler än kön.
Linda Adolfsson har deltagit i några möten med nätverket Kön Spelar Roll som har varit
givande, men då vi ville utvidga detta arbete och nätverket ville fortsätta fokusera på
jämställdhet valde vi att i november 2012 lämna nätverket. En förhoppning var att detta skulle
leda till ett samarbete kring jämlikhetsfrågor, men de andra organisationerna hade andra
prioriteringar.
Analys
Målen för jämställd organisation är bra och de vill vi behålla även i framtiden, men med en
utveckling till jämlikhet. De är möjliga att mäta utifrån den översyn förbundsstyrelsen har av
UNF-landet och med hjälp av statistik från bl.a. medlemsregistret.
Bortsett från målen i Jämställd organisation har vi statistik från de flesta distriktsårsmöten
som har mätt ålder, styrelseerfarenhet, hur många distriktsårsmöten de har varit på. Det är
detta vi har tänkt ta med i jämlikhetsbokslutet. En mer djupgående mätning av jämlikhet är
inte möjlig till denna kongress som vi ser det. Det behöver förberedas mer utifrån de nya mål
som sätts i ”Jämlik organisation”.
Förslag på förändring
Den stora förändringen kommer att vara att utveckla ”Jämställd organisation” till ”Jämlik
organisation”. Målen kommer att fokusera på fler områden än jämställdhet mellan kön i
organisationen.
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Vi föreslår att målen i ”Jämlik organisation” ska utgå från tre rubriker: Normer, Mångfald och
Jämställdhet. Varje rubrik ska ha en bredare vision för vart vi vill nå. En oneliner. Varje rubrik
ska ha 3-4 mål som liknar de i Jämställd organisation, med en blandning av kvalitativa och
kvantitativa mål.
Till detta vill vi lägga några principer som finns i jämställdhetsbokslutet, så att de inte tappas
bort. T ex att våra krav gäller våra samarbetsorganisationer och att det ska finnas rutin på att
ta fram data kring jämlikhet och jämställdhet på förbundet.
Diskussionsfrågor
1. Vilka variabler (kön, ålder, styrelseerfarenhet) är bäst att mäta för att få en överblick
av jämlikhet i organisationen?
2. Bör utskottet satsa på att få med mer data på jämlikhet i jämlikhetsbokslutet?
3. Är rubrikerna Normer, Mångfald och Jämställdhet rätt eller finns det andra förslag
på rubriker och fokusområden?
4. Är det något som saknas?
Uppföljning
Sociala utskottet fortsätter insamlingen av data med hjälp av kansliet. Berörda personer
kontaktas för att ge sin bild av hur målen har uppnåtts. Utskottet återkommer med ett
förslag på ”Jämlik organisation” till mötet i maj.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

ge sociala utskottet i uppdrag att fortsätta processen med Jämlik organisation
samt återkomma med ett färdigt utkast till maj-mötet.

Linda Adolfsson och Marcus Thörn Damin
Västerås respektive Lund, 2013-02-19
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Riktlinjer för personella resurser i landet
Introduktion
Långa diskussioner har pågått sedan mötet i januari och gruppen bestående av Linda A, Eric,
Dennis, Astrid och Linda E har nu enats om ett konkret förslag. Vi har lyssnat in åsikter från
#nätverket och istället för att lägga ett förslag på ett fältkonsulentsystem lägger vi ett förslag
om Riktlinjer för personella resurser i landet.
Nulägesanalys
Vi tog med oss flera utmaninger från FS-mötet, bland annat den om när systembytet ska ske
och hur vi ska ställa om från att det är kongressen som beslutar om fördelningen till att det är
förbundsstyrelsen som gör det. En viktigt utgångspunkt för gruppen har varit att personalen
i UNF ska känna sig trygg, att de inte ska arbeta på ackord och att det inte får bli en kamp
mellan distrikten om vem som kan lobba bäst på FS eller har bäst ingångar att påverka
ledamöterna i FS. Vi tänker oss att när det sker förändringar så ska dessa inte vända upp och
ned på organisationen varje gång utan det handlar om mindre justeringar för att följa
distriktens utveckling.
Systemskifte
Uppdraget från FS var att det i framtiden inte ska vara kongressen som sätter fördelningen
av fältkonsulenter utan förbundsstyrelsen och gruppen fick i uppdrag att titta närmare på
när denna förändring skull kunna ske. Vi utgick från några hörnstenar som innebar en form av
uteslutningsmetod.
1. Revidering – vi landade i att revidering ska ske oftare än vartannat år men att det är
ohållbart att distrikten löpande kan ansöka om utökad konsulenttid då det skapar
osäkerhet bland anställda och en kamp mellan distrikten som kommer leda till
osämja istället för samarbete. Revideringen bör därför som utgångspunkt ske
årligen.
2. Kongressen ska besluta om antal tjänster – det utesluter alla beslut om fördelning
på mötena i januari, mars och maj. Organisationen behöver ungefär 6 månader på sig
att ställa om och därför kan inte revideringen ske i november eftersom det då blir för
många månader på kommande budgetåret om kongressbeslutet skiljer sig från det
dåvarande budgetutrymmet och det blir stort överskott eller underskott. Slutsatsen
blir att mötena i september är det bäst lämpade tillfället.
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3. Överlämning av kunskap – att ta beslutet i september innebär att det är en mycket
färsk styrelse som vartannat år tar beslut om fördelningen. Detta kan vara
problematiskt men med en bra överlämning och stöd från avgående ordförandepar
och de kanslianställda som arbetar med personal i landet tror vi att de kan guida en
nyvalda FS:en till ett bra beslut. Vartannat år däremot är FS:en mer inkörda
Fördelningsprinciper
Vi har haft omfattande diskussioner om hur fördelningsprinciperna ska se ut. Vi har valt att
utgå från några olika delar. Det ena är syftet med personal i landet som vi vill att kongressen
fastställer, det andra några grundförutsättningar om hur mycket tjänst ett distrikt kan ha och
det tredje är vilka fördelningsnycklar som ska tillämpas.
Ansvarsfördelning
Det fältkonsulentsystem som varit har på många sätt varit väldigt bestämt och detaljerat för
att det ska finnas lite tolkningsutrymme och tydligt vad det är som gäller.
Utvärderingsgruppen har valt mindre mängd text som speglar den goda dialog som finns
mellan arbetsledare på kansliet och distrikten. Det framgår vilket ansvar arbetsgivaren och
distrikten har och vad parterna kan förvänta sig av varandra och att det är hela
organisationens anställda.
Delade tjänster
Vi konstaterade snabbt att allt vi vill inte är genomförbart. Det är en omöjlig ekvation att alla
distrikt ska ha tillgång till en anställd samtidigt som vi ska ha färre än 23 anställda som inte är
delade mellan distrikten. På detta finns det en del skepsis från enskilda medlemmar och
ledamöter mot flygande fältkonsulent som form. Lösningar på problemet kan vara:
-

Alla distrikt får en tjänst = 23 tjänster

-

Några distrikt är utan personell resurs

-

Några distrikt delar och får en halvtid

-

Vi har en tjänst som i huvudsak stöttar distrikten på distans (det som i dagens system
kallas flygande fältkonsulent)

Utifrån detta har gruppen landat i att en eller två tjänster som arbetar på distans är rätt väg
att gå.
Förändringar
Många delar är väldigt lika från dagens system men en del omskrivningar, några delar är
borttagna och en del förenklande meningar gör att riktlinjerna för personella resurser ligger
på en bra nivå utifrån vad en kongress borde besluta om. Nedan följer några av de
förändringar vi gjort:
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Förlängning av system
Eftersom vi föreslår att fördelningen av verksamhetsutvecklare tas av kommande
förbundsstyrelse i september så föreslår vi att dagens fältkonsulentsystem förlängs till sista
februari 2014 och därefter upphör att existera till förmån för det beslut som tas i september
2013.
30-dagar
Vi har valt att skriva om det så att det framgår vad som innebär att vara en anställd ute i landet
snarare än specificera hur många dagar som används av vem.
Anställning tas över av distrikt
Detta stycke är helt borttaget då utgångspunkten är att all UNF:s personal är anställda
centralt och om undantag från det önskas förs en situationsanpassad dialog om det.
Antal tjänster
Vi föreslår fortsättningsvis att antalet anställda som finns som resurs för landet är 17
heltidstjänster som fördelas mellan distrikten men att detta inte regleras i Riktlinjer för
personella resurser i landet utan i budgeten för att göra handlingen mer flexibel.
Fördelningsprinciper
Kongressen fastställer: syfte med personal, grundförutsättningar för fördelningen och en
fördelningsnyckel som förbundsstyrelsen ska utgå ifrån när de gör fördelningen.
Namnbyte
Vi har valt att byta namn från fältkonsulenter till verksamhetsutvecklare. Vi är inte helt nöjda
med den beteckningen men vill tydligt markera att vi avser att byta namn på tjänsten och har i
samband med detta valt att istället döpa hela denna handling till Riktlinjer för personella
resurser i landet.
Omställningsprocessen
Hur vi tänkt kring detta beskrivs ovan.
Frågeställningar att diskutera
1. Är analysen om att det nuvarande systemet ska löpa ut sista februari 2014 rätt?
2. Innehåller texten i det nya förslaget det förbundsstyrelsen tycker att kongressen ska
besluta om?
3. Är fördelningsprinciperna (syftet med personal, grundförutsättningarna och
fördelningsnycklarna) de saker förbundsstyrelsen vill ska vara vägledande för
fördelningen?
4. Är förslaget på processen för hur FS hanterar förändring av fördelning rimlig?
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Uppföljning
I mångt och mycket är gruppen nöjd med förslaget men efter revidering utifrån FS beslut
och förfesten läggs ett slutgiltigt förslag till majFS.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

anta förslaget på Riktlinjer för personella resurser i landet,

att

ge fältkonsulentsystemsutvärderingsgruppen i uppdrag att ta fram ett
slutgiltigt förslag på Riktlinjer för personella resurser i landet till majFS.

Fältkonsulentsystemsutvärderingsgruppen genom Linda Engström
Alvik, 2013-02-20
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Riktlinjer för personella resurser i landet
Inledning
UNF är en organisation som bygger på lokala medlemmars engagemang och en resurs till
detta är de lokalt utplacerade verksamhetsutvecklarna.
I Riktlinjer för personella resurser i landet regleras:
-

Varför och till vad vi har verksamhetsutvecklare

-

Ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och uppdragsgivare

-

Fördelningsprinciper

-

Processen för hur fördelningen kan och får ändras

Syfte med verksamhetsutvecklare
Fördelningen av verksamhetsutvecklare utgår ifrån några syften om varför och till vad vi har
anställda lokalt i landet. Dessa är:
Stöd till styrelsen:
Verksamhetsutvecklaren är tjänstemannastödet till distriktsstyrelser och ska därigenom
stödja styrelsen i ett gott utvecklingsarbete av den lokala verksamheten. En väl fungerande
distriktsstyrelse med fokus på lokalt arbete är prioritet.
Upprätthålla gynnsamma relationer:
Verksamhetsutvecklare som stabil funktion är en kontaktyta för långsiktiga relationer mellan
UNF och viktiga samarbetsaktörer som gynnar UNF:s långsiktiga målsättning. IOGT-NTOrörelsen och bidragsgivare är prioriterade.
Möjliggöra verksamhet:
Verksamhetsutvecklaren ska möjliggöra medlemskap i UNF för många unga. Arbetet innebär
att frigöra det engagemang och den verksamhet som finns inneburen i medlemmar med
målet att distrikten ska bli större och starkare.
Ansvarsfördelning mellan arbetsgivaren och uppdragsgivare
Arbetsgivare
UNF:s generalsekreterare och biträdande generalsekreterare är genom delegation från
förbundsstyrelsen arbetsgivare och är därmed ansvarig för rekrytering, arbetsledning,
utbildning samt administration. Detta innebär att de sköter löner, sjukskrivningar,
tjänstledighet, utvecklingssamtal och ser till att de anställda får relevant utbildning för att
kunna utföra sitt jobb.
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Arbetsgivaren har det ekonomiska och juridiska ansvaret för UNF:s verksamhetsutvecklare
och har därmed det formella ansvaret att anställa och skriva avtal. De möjliggör för distriktet
att vara delaktig i rekryteringsprocessen genom en distriktsrepresentant och rekryteringar
sker i nära dialog med de som är ansvariga för UNF:s personal. Vid en uppsägning ska dialog
föras med det berörda distriktet.
Arbetsgivaren har möjlighet att prioritera arbetsuppgifter utifrån kongressbeslut. Exempel
på detta är centrala satsningar som syftar till att gynna hela organisationen. Detta sker i
samråd med distrikten.
Uppdragsgivare
Distrikten är uppdragsgivare vilket innebär att distrikten är ansvariga för att verksamhetsutvecklaren har arbetsuppgifter för att kunna utföra sitt jobb. Om verksamhetsutvecklaren
får för lite uppdrag kan biträdande generalsekreterare uppdragsge för att fylla ut tiden.
Generalsekreterare ansvarar tillsammans med distrikten för att skapa förutsättningar för att
distrikten ska kunna uppdragsge på ett bra sätt.
Fördelningsprinciper
UNF:s förbundsstyrelse ska vid fördelningen av verksamhetsutvecklare utgå från följande
grundförutsättningar
•

Inget distrikt ska ha mer än en (1) verksamhetsutvecklare

•

Stora och mellandistrikt ska ha en (1) verksamhetsutvecklare

•

Små distrikt har tillgång till en flygande verksamhetsutvecklare

För att avgöra vilka distrikt som är stora, mellan respektive små distrikt ska
förbundsstyrelsen göra en analys av historien, nutiden och framtiden för att få på så sätt
bedöma distriktens potential utifrån följande parametrar:
•

Drivkraften hos de ideella - detta innebär stabilitet och engagemang från
medlemmarna samt en vilja att utveckla distriktet

•

Betalande medlemmar - innebär att förbundsstyrelsen jämför nyckeltal för
verksamhetsutvecklare/betalande medlem för att kunna se hur
verksamhetsutvecklartätheten ser ut i olika distrikt

•

Verksamhetsomfattning - detta inkluderar bland annat föreningsverksamheten,
utbildningar som genomförs i distriktet och studietimmar hos NBV

•

Rörelsesamverkan - samarbeten och relationer tillsammans med övriga rörelsen
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Processen
Hur många tjänster som finns till förfogande beslutas i budgeten som sätts av kongressen
vartannat år. Utifrån de fördelningsprinciper som kongressen fastställer beslutar
förbundsstyrelsen om en fördelning på förbundsstyrelsemötena i september. Beslutet
bereds av generalsekreterarna och förbundsordförandena. Fördelningen träder i kraft
ungefär sex månader efter att förbundsstyrelsen fattat beslutet.

Diskussionsärende
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Drogpolitiska programmet
Introduktion
Till varje kongress revideras det drogpolitiska programmet och det politiska utskottet har
efter förbundsstyrelsen diskussion i januari gjort en del förslag på ändringar. Blått är tillägg,
orange är ändringar, gult är omflyttningar men skrivningarna är desamma och det som är
överstryket är just strykningar.
Problembild/Nulägesanalys
Många delar i programmet flyter ihop och är kopplade till varandra. Vi har försökt åtgärda
det. Efter FS diskussion valde vi vilka delar som vi tyckte att ett drogpolitisk program behöver
och en del av kraven följde inte brödtexten. I övrigt är vi i stora drag nöjda med det
drogpolitiska programmet.
Lösning/Förändringar
Vi har kastat om flera delar för att de skulle hänga ihop bättre men trots det är det svårt
eftersom allt går in i varandra. Vi har lagt till stycken och krav om marknadsföring,
substitutionsbehandling och narkotika. Utskottet har inte haft djupgående diskussioner om
dessa delar, framför allt inte narkotikadelarna och därför bör FS se detta som ett utkast och
ett underlag för en diskussion snarare än att det är vårt förslag vad vi ska tycka. Vi valde att
skriva om narkotika i stort istället för om specifikt cannabis då vi inte tyckte att just cannabis
behöver pekas ut. Kraven är dubbelcheckade mot brödtexten så att alla krav kan kopplas till
resonemang i texten och är således en sammanfattning av det som står i brödtexten.
Frågeställningar att diskutera
1. Hur ställer sig förbundsstyrelsen till de omförflyttningar vi gjort?
2. Vad bör UNF tycka om marknadsföring av alkohol?
3. Vad bör UNF tycka om substitutionsbehandling?
4. Vad bör UNF tycka i frågor om narkotika och hur bör detta vara formulerat i vårt
drogpolitiska program?
Uppföljning
En vända till förfesten och sedan färdigt förslag till majFS.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

ge det politiska utskottet i uppdrag att återkomma med slutgiltigt förslag i maj.

Linda Engström
Alvik, 2013-02-19

3 (20)

Antagen version 2011

Förslag på ny version
Ändringar
Tillägg
Förflyttning av stycke
Strykningar

DROGPOLITISKT PROGRAM

DROGPOLITISKT PROGRAM

VÄGEN MOT EN SOLIDARISK OCH
DEMOKRATISK VÄRLD FRI FRÅN DROGER
Drogpolitiskt program för Ungdomens
Nykterhetsförbund
Antaget vid UNF:s kongress i Köping 1997

VÄGEN MOT EN SOLIDARISK OCH
DEMOKRATISK VÄRLD FRI FRÅN DROGER
Drogpolitiskt program för Ungdomens
Nykterhetsförbund
Antaget vid UNF:s kongress i Köping 1997

Reviderat vid UNF:s kongress i Gävle 1999

Reviderat vid UNF:s kongress i Gävle 1999

Reviderat vid UNF:s kongress i Stockholm 2001

Reviderat vid UNF:s kongress i Stockholm 2001

Reviderat vid UNF:s kongress i Jönköping 2003

Reviderat vid UNF:s kongress i Jönköping 2003

Reviderat vid UNF:s kongress i Piteå 2005

Reviderat vid UNF:s kongress i Piteå 2005

Reviderat vid UNF:s kongress i Uppsala 2007

Reviderat vid UNF:s kongress i Uppsala 2007

Reviderat vid UNF:s kongress i Göteborg 2009

Reviderat vid UNF:s kongress i Göteborg 2009

Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011

Reviderat vid UNF:s kongress i Åre 2011

UNF:s syn på droger
I denna inledande del sammanfattar UNF sin syn
på drogproblematiken och de begrepp som
relevant kan spegla såväl alkohol som andra
drogers skadeverkningar på samhället och
människan.
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på drogproblematiken och de begrepp som
relevant kan spegla såväl alkohol som andra
drogers skadeverkningar på samhället och
människan.

UNF:s drogdefinition
UNF definierar droger med utgångspunkt i
preparatets egenskaper. Droger har en
berusande, beroendeframkallande och giftig
effekt på människan. Effekten av
droganvändande är också passiviserande och
innebär att människors engagemang och
förmåga att förändra samhället eller utveckla sig
sjäv minskar.
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Droganvändande
Det finns många olika orsaker till att människor
använder droger och dessa bör ses i ett
sammanhang. För att göra detta beskriver UNF
hur och varför människor använder droger som
en samverkan mellan fyra faktorer:

Droganvändande
Det finns många olika orsaker till att människor
använder droger och dessa bör ses i ett
sammanhang. För att göra detta beskriver UNF
hur och varför människor använder droger som
en samverkan mellan fyra faktorer:

Människan

Människan

Varje människa bär på vissa individuella
egenskaper som påverkar hur
drogkonsumtionen utvecklas. Genetiska
förutsättningar och personlighetsdrag har
betydelse. Varje person gör också utifrån sina
förutsättningar och sin situation ett val att
använda eller inte använda droger.
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drogkonsumtionen utvecklas. Genetiska
förutsättningar och personlighetsdrag har
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förutsättningar och sin situation ett val att
använda eller inte använda droger.

Medel

Medel

Drogens egenskaper och styrka har naturligtvis
betydelse. Drogen ger ofta en upplevelse som
man vill uppleva igen och kan därigenom leda till
ett psykiskt beroende. Den andra delen av
beroendet är den fysiska effekten av drogen. När
beroendet, både psykiskt och fysiskt, har gjort
människan mer eller mindre passiv styr det
dennes liv. Är droger lätta att få tag på, och
accepterade i samhället, ökar användandet och
därmed antalet människor som skadas.
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Miljö

Miljö

Människor påverkas av sin omgivning.
Föräldrars, vänners, lärares och förebilders
inställning till droger påverkar vår egen
uppfattning. Det är det som vi kallar det sociala
arvet. En otrygg omgivning där droger
förekommer och är accepterade ökar risken för
att människor börjar använda droger.
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arvet. En otrygg omgivning där droger
förekommer och är accepterade ökar risken för
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Marknad

Marknad

En av de mest drivande mekanismerna bakom
användandet av droger är drogindustrin. De har
som syfte att tjäna pengar genom att sälja mer
droger och arbetar därför för att öka
droganvändandet. En fri drogmarknad leder till
sänkta priseroch ökat användande. Därför får en
oreglerad, eller mindre reglerad, drogmarknad
ödesdigra effekter på människors
droganvändning.
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som syfte att tjäna pengar genom att sälja mer
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Drogskador
Skador som orsakas av droger kan delas in i fyra
olika grupper.

Drogskador
Skador som orsakas av droger kan delas in i fyra
olika grupper.

Medicinska skador

Medicinska skador

Droger skadar människor både fysiskt och
psykiskt. Det kan vara allt från magsår, hjärtsvikt
och levercirros leverskador orsakat av alkohol
till försämrat immunförsvar, depressioner och
psykoser orsakat av cannabis. Människor får
fysiska skador som en följd av trafikolyckor eller
misshandel där alkohol är den utlösande
orsaken. Spädbarn kan få obotliga fosterskador
av den gravidas alkoholkonsumtion under
graviditeten.
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av den gravidas alkoholkonsumtion under
graviditeten.

Sociala skador

Sociala skador

Skadorna är inte begränsade till
droganvändaren själv, utan droganvändande
leder ofta till sociala problem. Om någon i ens
närhet missbrukar påverkar det en negativt.
Psykiskt och fysiskt våld och ekonomiska
problem är exempel på sociala skador. Andra
exempel är att man får sämre självförtroende,
mår dåligt eller klarar sig sämre i skolan för att
man lever tillsammans med en missbrukare.
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Ekonomiska skador

Ekonomiska skador

Drogerna kostar samhället många miljarder
kronor varje år. Det är dyrt att vårda de som
skadats till följd av eget eller andras
drogmissbruk. Om någon får leverskador eller
blir misshandlad får det ekonomiska
konsekvenser, bland annat i form av läkarvård
och medicin. Andra kostnader utgörs av
skadegörelse, sjukfrånvaro och förlorad
arbetsinkomst. Många skador och kostnader
som aldrig hade behövt uppstå gör det för att
någon av de inblandade har varit påverkad av
droger.
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Politiska skador

Politiska skador

Droger passiviserar människor och är ett hinder
för att vi tillsammans ska hjälpas åt att förbättra
tillvaron. Droger får människor att fly bort ifrån
verkligheten och skapar problem för både
användaren och människor runt omkring. Under
påverkan och efterverkan av droger kan inte
människor ta itu med problem i sina liv eller ta
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del i samhället. Droger hindrar människor från
att delta i den demokratiska processen. I ett
välfungerande samhälle är alla delaktiga och
ingen är påverkad av droger.
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välfungerande samhälle är alla delaktiga och
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Drogpolitiska samband
Det finns flera avgörande samband för vilka
politiska åtgärder som är motiverade att
använda. Viktiga sådana är:
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politiska åtgärder som är motiverade att
använda. Viktiga sådana är:

Totalkonsumtionsmodellen

Totalkonsumtionsmodellen

Det finns ett samband mellan den totala
konsumtionen av alkohol i samhället och
omfattningen av alkoholskadorna. Ökad
totalkonsumtion av alkohol ger alltid ökade
skador och samma förhållande gäller för andra
droger. Totalkonsumtionen av alkohol påverkar
antalet våldsbrott och antalet intagna med
skrumplever, bukspottkörtelinflammation,
alkoholpsykos och alkoholförgiftning.
Konsumtionsökning leder också till att fler
riskerar att hamna i missbruk, fler hamnar i ett
beroende, vilket i sin tur innebär fler familjer där
barn växer upp i missbruk. Detta betyder att vi
behöver en alkoholpolitik som syftar till att
minska hela befolkningens konsumtion. En
solidarisk alkoholpolitik gör det svårare för alla
att få tag i alkohol. En sådan politik räddar liv.
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Preventionsparadoxen
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En vanlig uppfattning är att drogproblemen bäst
åtgärdas genom att hjälpa dem som har störst
problem med drogerna, det vill säga
missbrukare eller de som är beroende. Faktum
är dock att “måttlighetskonsumenter” som
grupp betraktad åstadkommer fler
alkoholrelaterade skador än de som dricker
mest alkohol. Preventionsparadoxen innebär att
den totalt sett största förebyggande effekten
uppnås om de alkoholpolitiska insatserna riktas
mot hela befolkningen och inte endast mot den
grupp med högst alkoholkonsumtion.
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Desintresseringsprincipen
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Så länge det finns ekonomiska intressen av att
öka alkoholkonsumtionen kommer den att vara
svårare att hålla nere. Desintresseringsprincipen
går ut på att man genom till exempel reglerad
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import, tillverkning och försäljning håller
enskildas vinstintressen borta från
alkoholhanteringen. Företag och
branschorganisationer har vinstintressen som
står emot samhällets intresse av att upprätthålla
folkhälsan och måste därför fråntas inflytande
över drogpolitiken.
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Den triangulära preventionsmodellen
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Ett effektivt och framgångsrikt
preventionsarbete bör omfatta tre olika
områden. Dessa är politiska åtgärder för att
kontrollera tillgången och hanteringen av
droger, utbildningsinsatser för att öka
förståelsen för drogproblem och -politik, samt
mobilisering av civilsamhället att delta i det
förebyggande arbetet. Denna utgångspunkt
kallas för den triangulära preventionsmodellen.
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UNF:s lösningar
Det är enkelt att se de problem som
droganvändandet skapar för samhället och för
enskilda människor, men det är en större
utmaning att presentera politiska förslag som
leder till att dessa problem minskar. UNF
presenterar nedan vår syn på den konkreta
drogpolitiken. Vi har delat upp våra förslag på
sex olika områden och presenterar hur politiken
på dessa områden bör se ut och vilka politiska
åtgärder som behövs för att skapa en positiv
samhällsutveckling. Utgångspunkten är ett
normkritiskt perspektiv som frågasätter
alkoholens dominerande roll på många områden
och strävar efter att främja nykterhet.
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Samhälle & beslutsfattande
Användningen av droger hindrar en positiv
samhällsutveckling och minskar människors
frihet och deltagande. Minskat
droganvändandet är därför viktigt för att få fler
aktiva medborgare, tryggare offentliga miljöer
och ett mer levande demokratiskt samhälle.
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Normer

Normer

Idag finns en stark norm kring alkohol som
innebär att alkohol är en naturlig och central del
av samhällslivet. Normen gör att människor som
vill avstå alkohol, om så bara för en kväll,
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vill avstå alkohol, om så bara för en kväll,
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exkluderas eller pressas att anpassa sig efter
normen. Konsekvenserna blir färre egna aktiva
val, högre alkoholkonsumtion och att de som
avstår från alkohol hamnar utanför. Om alla ska
känna sig trygga, välkomna och ha möjlighet att
fatta egna beslut krävs det att alkoholnormen
kritiseras. Det görs genom att det finns fler
naturliga alkoholfria miljöer och ett brett utbud
av fritids- och nöjesaktiviteter som inte
förutsätter alkoholkonsumtion.
Offentliga rummet

En viktig del av det offentliga rummet är
restaurang- och kroglivet och där står
alkoholkonsumtion ofta i centrum. Detta leder
till att många med en dålig relation till alkohol
exkluderas, men skapar också en oacceptabel
våld- och övergreppsrisk. Tryggheten får lida till
förmån för drogkonsumtionen. För att
motverka detta krävs fler offentliga miljöer som
är drogfria och trygga dygnet runt. Det krävs
politiska beslut som skapar incitament för och
driver en utveckling mot ett mer drogfritt
näringsliv som i lägre grad är beroende av
alkoholförsäljning. En viktig del är att samhället
går före genom att göra offentligt ägda lokaler
drogfria och offentlig representation drogfri.
Drogperspektivet

Droganvändningen påverkar samhället och
medborgarna på många sätt och alkoholnormen
genomsyrar hela samhället. Därför behöver
alkoholperspektivet genomsyra alla politiska
områden. Beslutsfattare på alla nivåer ska ha
kunskap om alkohol- och narkotikafrågor och ta
hänsyn till sociala aspekter och folkhälsa när de
fattar beslut. För att klara detta ska alla
kommuner ha drogpolitiska program som
innehåller kommunens insatser för att minska
användningen av alkohol och andra droger och
beskriver vilka målsättningar dessa insatser har.
Arbetet för att minska droganvändningen ska
utvärderas och uppdateras regelbundet.

exkluderas eller pressas att anpassa sig efter
normen. Konsekvenserna blir färre egna aktiva
val, högre alkoholkonsumtion och att de som
avstår från alkohol hamnar utanför. Om alla ska
känna sig trygga, välkomna och ha möjlighet att
fatta egna beslut krävs det att alkoholnormen
kritiseras och att drogfria förebilder lyfts fram.
Det görs genom att det finns fler naturliga
alkoholfria miljöer och ett brett utbud av fritidsoch nöjesaktiviteter som inte förutsätter
alkoholkonsumtion. Hemmet är en annan plats
som bör vara drogfri och föräldrar ska inte få
bjuda sina barn på alkohol.
Onyktra mötesplatser

En stor del av det offentliga rummet är
restaurang- och kroglivet och där står
alkoholkonsumtion ofta i centrum. Detta leder
till att många med en dålig relation till alkohol
exkluderas, men skapar också en oacceptabel
våld- och övergreppsrisk. Tryggheten får lida till
förmån för drogkonsumtionen. Det krävs
politiska beslut som skapar incitament för och
driver en utveckling mot ett mer drogfritt
näringsliv som i lägre grad är beroende av
alkoholförsäljning och som skapar bättre
möjligheter för unga att festa på sina egna
villkor. Det ska vara lätt att välja att dricka
alkoholfritt genom att utbudet utvecklas,
breddas och görs mer synligt.
Nyktra mötesplatser
Offentliga drogfria miljöer är en viktig
komponent i att skapa bra förutsättningar för
drogfrihet, men också för att inkludera och
välkomna alla oavsett ålder eller förhållande till
alkohol. Föreningar och andra delar av det civila
samhället är exempel på aktörer som bör skapa
drogfria miljöer som genom tydliga regler kring
droger blir tillgängliga för alla. Målet att skapa
drogfria miljöer ska också vara utgångspunkten
för alla stora allmänna arrangemang, som
sportarrangemang, kulturfestivaler och
statsfester. Kommuner har ett stort ansvar för
att det finns drogfria miljöer och ska därför inte
finansiera verksamhet som inte är drogfri. Detta
innebär att alla offentligt ägda lokaler ska vara
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drogfria och att all offentlig representation är
drogfri.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
●
●
●

●
●
●

●
●

att inga offentliga medel går till att
finansiera alkoholkonsumtion
att alla kommuner har uppdaterade
drogpolitiska program
att alkoholperspektivet genomsyrar alla
politikområden så att hänsyn tas till
sociala aspekter och folkhälsa
att alla berörda politiker är pålästa i
alkohol- och narkotikafrågor
att föreningslivet är fritt från droger
att utbildningsväsendet genomsyras av
ett omfattande drogförebyggande
arbete
att det finns alkoholfria fritids- och
nöjesaktiviteter för alla unga
att alkoholförsäljning inte förekommer i
samband med idrotts- och
kulturarrangemang

Förebyggande arbete
Ingen föds med ett behov att konsumera droger,
utan konsumtionen skapas av en kultur som
sprids genom vänner, grupptryck,
marknadsföring och framförallt genom
traditioner och normer. En utgångspunkt för att
motverka alkohol och andra drogers
skadeverkningar är därför att arbeta
förebyggande. Ett förebyggande arbete som
syftar till att den enskilda individen kan fatta
kloka beslut och undvika droganvändning och
dess konsekvenser.
Det förebyggande ansvaret

Idag skapar kombinationen av en stark
alkoholnorm och en ansvarslös alkoholindustri
en ohållbar situation. Unga människor har dåliga
förutsättningar att göra ett eget aktivt val om de
vill börja använda alkohol eller inte. Frågan som
ställs är oftast inte om, utan när en ung person
ska börja använda alkohol. Samhället och
politiken måste ta ansvar och agera för att
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●
●

att inga offentliga medel går till att
finansiera alkoholkonsumtion
att föreningslivet är fritt från droger
att det finns alkoholfria fritids- och
nöjesaktiviteter för alla unga som är
öppna dygnet runt
att alkoholförsäljning inte förekommer i
samband med idrotts- och
kulturarrangemang
att alla barn och unga får en drogfri
uppväxt
att det inte ska vara tillåtet för föräldrar
att bjuda sina minderåriga barn på
alkohol
att drogfria förebilder ges utrymme och
lyfts fram
att god kvalité på alkoholfritt finns hos
alla som innehar serveringstillstånd

Förebyggande arbete
Ingen föds med ett behov att konsumera droger,
utan konsumtionen skapas av en kultur som
sprids genom vänner, grupptryck,
marknadsföring och framförallt genom
traditioner och normer. En utgångspunkt för att
motverka alkohol och andra drogers
skadeverkningar är därför att arbeta
förebyggande. Ett förebyggande arbete som
syftar till att den enskilda individen kan fatta
kloka beslut och undvika droganvändning och
dess konsekvenser.Det förebyggande arbetets
syfte är att fler väljer bort alkohol helt, men även
att ge senare alkoholdebuter och minskad
alkoholkonsumtion.
Det förebyggande ansvaret

Idag skapar kombinationen av en stark
alkoholnorm och en ansvarslös alkoholindustri
en ohållbar situation. Unga människor har dåliga
förutsättningar att göra ett eget aktivt val om de
vill börja använda alkohol eller inte. Frågan som
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förbättra förutsättningarna för unga att välja
bort droger. En stor del av arbetet bör ske
genom satsningar på förebyggande insatser.
Dessa insatser ska utgå ifrån allas rätt till en
drogfri uppväxt samt att varje individ ges goda
förutsättningar att välja drogfrihet och att detta
val respekteras. Det förebyggande arbetets syfte
är att fler väljer bort alkohol helt, men även att ge
senare alkoholdebuter och minskad
alkoholkonsumtion.
Aktörer

Ett framgångsrikt förebyggande arbete
finansieras långsiktigt av samhället, men
genomförs till stor del av det civila samhällets
organisationer. Bland dessa finns många
organisationer som är experter på frågorna och
har en hög trovärdighet. Alkoholindustrin ska
inte ges utrymme att driva förebyggande arbete.
Deras drivkraft är att stärka alkoholnormen och
sälja sina produkter. Det gör att när de bedriver
förebyggande arbete är syftet i de flesta fall att
köpa sig trovärdighet och skapa en falsk bild av
sig själva som ansvarsfulla. Kampanjerna utgör
dessutom oftast indirekt reklam för
alkoholdrycker.
Forskning och utbildning

För att alkoholpolitiken ska vara effektiv behövs
forskning om bland annat hur konsumtionen
förändras och om vilken effekt det
förebyggande arbetet har. Forskningen ska vara
oberoende och inte styras eller bekostas av de
som har ekonomisk vinning av att människor
dricker alkohol.
Skolan har ett stort ansvar i det förebyggande
och normbrytande arbetet. Skolan är en plats
där unga tillbringar mycket tid och det är en
självklarhet att all verksamhet kopplad dit ska
vara drogfri. I skolans ansvar ligger också att
förmedla saklig och normkritisk information om
droger som inte bara fokuserar på medicinska
aspekter utan framhåller droganvändningens
ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser.
Skolan ska förespråka drogfrihet och får aldrig
förutsätta att unga senare ska börja använda

ställs är oftast inte om, utan när en ung person
ska börja använda alkohol. Samhället och
politiken måste ta ansvar och agera för att
förbättra förutsättningarna för unga att välja
bort droger.
En stor del av arbetet bör ske genom satsningar
på förebyggande insatser. Dessa insatser ska
utgå ifrån allas rätt till en drogfri uppväxt samt
att varje individ ges goda förutsättningar att välja
drogfrihet och att detta val respekteras. Det är
viktigt att det förebyggande arbetet inte går ut
över unga människors rättigheter. Unga ska
åtnjuta samma grundlagsskydd som övriga
medborgare, därför ska de inte utsättas för
tvångsliknande drogtester, om inte misstanke
om brott föreligger.
Drogperspektivet

Droganvändningen påverkar samhället och
medborgarna på många sätt och alkoholnormen
genomsyrar hela samhället. Därför behöver
alkoholperspektivet genomsyra alla politiska
områden. Beslutsfattare på alla nivåer ska ha
kunskap om alkohol- och narkotikafrågor och ta
hänsyn till sociala aspekter och folkhälsa när de
fattar beslut. För att klara detta ska alla
kommuner ha drogpolitiska program som
innehåller kommunens insatser för att minska
användningen av alkohol och andra droger och
beskriver vilka målsättningar dessa insatser har.
Arbetet för att minska droganvändningen ska
utvärderas och uppdateras regelbundet.
Aktörer

Ett framgångsrikt förebyggande arbete
finansieras långsiktigt av samhället, men
genomförs till stor del av det civila samhällets
organisationer. Bland dessa finns många
organisationer som är experter på frågorna och
har en hög trovärdighet. Alkoholindustrin ska
inte ges utrymme att driva förebyggande arbete.
Deras drivkraft är att stärka alkoholnormen och
sälja sina produkter. Det gör att när de bedriver
förebyggande arbete är syftet i de flesta fall att
köpa sig trovärdighet och skapa en falsk bild av
sig själva som ansvarsfulla. Kampanjerna utgör
dessutom oftast indirekt reklam för
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alkohol eller andra droger.

alkoholdrycker.

Drogfria miljöer

Forskning och utbildning

Offentliga drogfria miljöer är en viktig
komponent i att skapa bra förutsättningar för
drogfrihet, men också för att inkludera och
välkomna alla oavsett ålder eller förhållande till
alkohol. Föreningar och andra delar av det civila
samhället är exempel på aktörer som bör skapa
drogfria miljöer som genom tydliga regler kring
droger blir tillgängliga för alla. Även hemmet bör
vara drogfritt, föräldrar ska inte få bjuda sina
barn på alkohol. Målet att skapa drogfria miljöer
ska också vara utgångspunkten för alla stora
allmänna arrangemang, som sportarrangemang,
kulturfestivaler och statsfester. Kommuner har
ett stort ansvar för att det finns drogfria miljöer
och ska därför inte finansiera verksamhet som
inte är drogfri. Det är viktigt att det
förebyggande arbetet inte går ut över unga
människors rättigheter. Unga ska åtnjuta samma
grundlagsskydd som övriga medborgare, därför
ska de inte utsättas för tvångsliknande
drogtester, om inte misstanke om brott
föreligger.

För att alkoholpolitiken ska vara effektiv behövs
forskning om bland annat hur konsumtionen
förändras och om vilken effekt det
förebyggande arbetet har. Forskningen ska vara
oberoende och inte styras eller bekostas av de
som har ekonomisk vinning av att människor
dricker alkohol.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

●

●

●

●
●

●

●

att samhället satsar tillräckligt med
resurser på förebyggande arbete i det
civila samhället
att det inte ska vara tillåtet för föräldrar
att bjuda sina minderåriga barn på
alkohol
att tvångsliknande drogtester mot unga
inte används om personen inte är
brottsmisstänkt
att drogfria förebilder ges utrymme och
lyfts fram
att all forskning inom alkoholområdet
utförs och finansieras av oberoende
aktörer utan ekonomisk vinning
att alkoholindustrin inte ges utrymme
att bedriva förebyggande arbete eller
påverka forskning eller utbildning
att alla barn och unga får en drogfri
uppväxt

Skolan har ett stort ansvar i det förebyggande
och normbrytande arbetet. Skolan är en plats
där unga tillbringar mycket tid och det är en
självklarhet att all verksamhet kopplad dit ska
vara drogfri. I skolans ansvar ligger också att
förmedla saklig och normkritisk information om
droger som inte bara fokuserar på medicinska
aspekter utan framhåller droganvändningens
ekonomiska, sociala och politiska konsekvenser.
Skolan ska förespråka drogfrihet och får aldrig
förutsätta att unga senare ska börja använda
alkohol eller andra droger.

●

●

●

●

●

●
●

att samhället satsar tillräckligt med
resurser på förebyggande arbete i det
civila samhället
att tvångsliknande drogtester mot unga
inte används om personen inte är
brottsmisstänkt
att all forskning inom alkoholområdet
utförs och finansieras av oberoende
aktörer utan ekonomisk vinning
att alkoholindustrin inte ges utrymme
att bedriva förebyggande arbete eller
påverka forskning eller utbildning
att alkoholperspektivet genomsyrar alla
politikområden så att hänsyn tas till
sociala aspekter och folkhälsa
att alla berörda politiker är pålästa i
alkohol- och narkotikafrågor
att alla kommuner har uppdaterade
drogpolitiska program
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●

att utbildningsväsendet genomsyras av
ett omfattande drogförebyggande
arbete

Globalt
Droger är inte enbart ett problem för Sverige
eller för europeiska unionen, EU. I hela världen
drabbas människor av drogers negativa effekter,
och därför är det viktigt att drogpolitiken inte
slutar vid Sveriges gränser.

Globalt
Droger är inte enbart ett problem för Sverige
eller för europeiska unionen, EU. I hela världen
drabbas människor av drogers negativa effekter,
och därför är det viktigt att drogpolitiken inte
slutar vid Sveriges gränser.

Utvecklingshinder

Utvecklingshinder

Droger är ett hinder för människors och
samhällens utveckling i världen, och det märks
extra tydligt i utvecklingsländer. Sjukdom,
olyckor och sociala problem raserar människors
hela tillvaro, och familjer drabbas hårt när ett
beroende gör att deras pengar går till droger
istället för att täcka basbehoven för överlevnad.
Alkoholens roll i spridandet av HIV/AIDS, där
alkoholen bidrar både till att öka smittorisken
och förvärra symptomen är ytterligare ett
exempel på hur droger slår hårt mot
samhällsutvecklingen.

Droger Alkohol och andra droger är hinder för
människors och samhällens utveckling, vilket
märks extra tydligt i utvecklingsländer. Sjukdom,
olyckor och sociala problem raserar människors
hela tillvaro liv och familjer drabbas hårt när
beroende gör att inkomster spenderas på
alkohol och andra droger istället för basbehoven
för överlevnad. Alkohol är en av de främsta
orsakerna till ohälsa och för tidig död i många av
världens länder och turistdestinationer är inget
undantag. Turisters höga alkoholkonsumtion
och frånvaro av ansvarskänsla vid semestrar
eller andra former av resor får fördödande
konsekvenser för lokalbefolkningen i landet.
Alkoholens roll i spridandet av HIV/AIDS, där
alkoholen bidrar både till att öka smittorisken
och förvärra symptomen, är ytterligare ett
exempel på hur droger slår hårt mot
samhällsutvecklingen.

Global alkoholindustri
I många utvecklingsländer utan en historisk
alkoholtradition saknas kunskap om hur en
effektiv alkoholpolitik bedrivs och det finns
ingen reglering av försäljning och
marknadsföring av alkohol. Alkoholindustrin är
otroligt skicklig på att utnyttja detta genom att
måla upp en bild av alkoholen som en del av
västerländsk framgång, välmående och rikedom.
Alkoholindustrin har fått ett tolkningsföreträde
och har ofta ett stort inflytande när det gäller
utformning av alkoholpolitiken. Sverige måste ta
ett stort ansvar att sprida den framgångsrika
restriktiva alkoholpolitiken och kritiskt granska
vad alkoholindustrin gör utanför Sveriges
gränser.
Internationella organisationer och marknader

Genom EU är Sverige med och subventionerar
produktionen av vin. Detta skapar en
överproduktion som tidigare lett till

Global alkoholindustri
I många utvecklingsländer utan en historisk
alkoholtradition saknas kunskap om hur en
effektiv alkoholpolitik bedrivs och det finns
ingen reglering av försäljning och
marknadsföring av alkohol. Alkoholindustrin är
otroligt skicklig på att utnyttja detta genom att
måla upp en bild av alkoholen som en del av
västerländsk framgång, välmående och rikedom.
Alkoholindustrin har fått ett tolkningsföreträde
och har ofta ett stort inflytande när det gäller
utformning av alkoholpolitiken. Sverige måste ta
ett stort ansvar att sprida den framgångsrika
restriktiva alkoholpolitiken och kritiskt granska
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prisdumpning av vin i utvecklingsländer. Det är
inte försvarbart att på detta sätt gynna
produktion av alkohol samtidigt som
användningen av alkohol leder till stort lidande
och kostar medlemsstaterna enorma summor
varje år. Sverige ska tvärtom genom EU och
andra internationella samarbetsorganisationer
verka för att priset på alkohol höjs med målet att
det ska täcka sina egna kostnader.
Världshälsoorganisationen, WHO, antog våren
2010 Global Strategy to reduce the harmful use
of alcohol. Strategin stödjer de restriktiva
alkoholpolitiska metoder som använts i Sverige
och går på flera områden längre. Sverige har ett
åtagande och ett ansvar att bidra till att en
solidarisk och restriktiv alkoholpolitik står högt
på agendan och får global genomslagskraft.
Konkret innebär detta bland annat att
frihandelsavtal ska ta hänsyn till drogers
negativa effekter.

vad alkoholindustrin gör utanför Sveriges
gränser.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:

●

●
●
●
●

att alkohol behandlas som en drog och
därmed ingår som ett problem i
folkhälsopolitiken
att alkohol behandlas som ett
utvecklingshinder i biståndspolitiken
att skattemedel aldrig subventionerar
alkohol eller alkoholproduktion
att folkhälsa står över ekonomiska
intressen och frihandelsavtal
att internationella
samarbetsorganisationer främjar en
restriktiv drogpolitik

Internationella organisationer och marknader

Genom EU är Sverige med och subventionerar
produktionen av vin. Detta skapar en
överproduktion som tidigare lett till
prisdumpning av vin i utvecklingsländer. Det är
inte försvarbart att på detta sätt gynna
produktion av alkohol samtidigt som
användningen av alkohol leder till stort lidande
och kostar medlemsstaterna enorma summor
varje år. Sverige ska tvärtom genom EU och
andra internationella samarbetsorganisationer
verka för att priset på alkohol höjs med målet att
det ska täcka sina egna kostnader.
Världshälsoorganisationen, WHO, antog våren
2010 Global Strategy to reduce the harmful use
of alcohol. Strategin stödjer de restriktiva
alkoholpolitiska metoder som använts i Sverige
och går på flera områden längre. Sverige har ett
åtagande och ett ansvar att bidra till att en
solidarisk och restriktiv alkoholpolitik står högt
på agendan och får global
genomslagskraft. Konkret innebär detta bland
annat att frihandelsavtal ska ta hänsyn till
drogers negativa effekter.

●

●
●
●
●

●

Tillgänglighet och pris

att alkohol behandlas som en drog och
därmed ingår som ett problem i
folkhälsopolitiken
att alkohol behandlas som ett
utvecklingshinder i biståndspolitiken
att skattemedel aldrig subventionerar
alkohol eller alkoholproduktion
att folkhälsa står över ekonomiska
intressen och frihandelsavtal
att internationella
samarbetsorganisationer främjar en
restriktiv drogpolitik
Turismnäringen tar ansvar för att deras
verksamhet inte skapar en negativ
alkoholkultur hos lokalbefolkningen

Tillgänglighet och pris
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Människor påverkas av sin omgivning och det är
något som kanske speciellt gäller unga
människor. Sambandet är ganska enkelt: när
alkohol och andra droger finns nära och är lätta
att få tag på används de mer och med det blir
också drogskadorna större. Därför är en viktig
utgångspunkt för drogpolitiken att närheten
och tillgängligheten till droger påverkar
omfattningen av användningen.
Tillgänglighet och monopol

De politiska åtgärder som minskar
tillgängligheten och närheten till droger har visat
sig mest effektiva för att minska drogskadorna i
samhället. Det handlar bland annat om att
begränsa tiden då alkohol går att få tag på, höga
åldersgränser, hårda tullregler och färre ställen
där alkohol får serveras och användas. En fri
marknad består av aktörer som inte beaktar
samhällets intresse av minskad
alkoholkonsumtion utan tvärtom har ökad vinst
och därmed ökad försäljning som fokus. Statligt
monopol på alkoholhantering är därför en bra
metod för att ta tillvara hela samhällets intressen
istället för ekonomiska särintressen. Idag har
Systembolaget monopol på detaljhandel av
alkohol. Liknande monopol ska införas på
partihandel, import, export och produktion av
alkohol. Monopolens överordnade syfte ska vara
att successivt minska alkoholkonsumtionen.
Minskad alkoholkonsumtion betyder minskade
skador och gör att resurser istället kan användas
till förbättrad välfärd.
Försäljning och kontroll

Systembolagets monopol drivs utan
vinstintresse och innebär att tillgängligheten
påverkas genom att antalet försäljningsställen
begränsas, men också att försäljningsmiljön kan
kontrolleras och att åldersgränser efterföljs
bättre. UNF har i över 40 år testat butiker och
krogars ålderskontroller och resultatet är
nedslående. Handeln och restaurangnäringen
klarar inte sitt uppdrag och säljer regelbundet till
underåriga. Systembolaget är en kontrollerad
försäljningsmiljö där ålderskontrollerna
kommer före försäljningsintressen. Därför bör
all försäljning, inklusive ”folköl”, ske genom

Människor påverkas av sin omgivning och det är
något som kanske speciellt gäller unga
människor. Sambandet är
ganska enkelt: när alkohol och andra droger
finns nära och är lätta att få tag på används de
mer och med det blir också drogskadorna
större. Därför är en viktig utgångspunkt för
drogpolitiken att närheten och tillgängligheten
till droger påverkar omfattningen av
användningen.
Tillgänglighet och monopol

De politiska åtgärder som minskar
tillgängligheten och närheten till droger har visat
sig mest effektiva för att minska drogskadorna i
samhället. Det handlar bland annat om att
begränsa tiden då alkohol går att få tag på, höga
åldersgränser, hårda tullregler och färre ställen
där alkohol får serveras och användas. En fri
marknad består av aktörer vars fokus är ökad
vinst genom ökad försäljning vilket ligger långt
ifrån samhällets intresse av minskad
alkoholkonsumtion. Statligt monopol på
alkoholhantering är därför en bra metod för att
ta tillvara hela samhällets intressen istället för
ekonomiska särintressen. Idag har
Systembolaget monopol på detaljhandel av
alkohol. Liknande monopol ska i återinföras på
partihandel, import, export och produktion av
alkohol. Monopolens överordnade syfte ska vara
att successivt minska alkoholkonsumtionen.
Minskad alkoholkonsumtion betyder minskade
skador och gör att resurser istället kan användas
till förbättrad välfärd. Sveriges medlemskap i EU
har försämrat möjligheterna att styra över vår
egen alkoholpolitik. Vi får aldrig acceptera att
andra länder eller alkoholindustrin styr över våra
skatter, införselkvoter eller
marknadsföringsregler.
Försäljning och kontroll

Systembolagets monopol drivs utan
vinstintresse och innebär att tillgängligheten
påverkas genom att antalet försäljningsställen
begränsas, men också att försäljningsmiljön kan
kontrolleras och att åldersgränser efterföljs
bättre. UNF har i över 40 år testat butiker och
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Systembolaget. För att höja åldern för
alkoholdebut och göra reglerna tydligare bör
åldersgränsen för att köpa alkohol vara 20 år
överallt. Serveringstillstånd är samhällets metod
för att kontrollera att bara lämpliga
uteställen/krogar/restauranger serverar
alkoholdrycker. Idag bryts reglerna för servering
systematiskt och metoden har havererat.
Tillstånden har gått från att vara ett speciellt
förtroende till att ses som en rättighet. Ett
exempel på att reglerna inte fungerar är den
överservering som sker och som leder till brutalt
krogvåld och ett mer otryggt uteliv. Normen bör
vara att serveringstillstånd ges restriktivt och
det ska vara möjligt att ta alkoholpolitisk hänsyn
vid beslut om serveringstillstånd. Näringslivets
intressen får inte gå före alkohol- och
folkhälsopolitiska mål.

Pris

Priset på alkohol har en direkt påverkan på hur
mycket alkohol som konsumeras och detta
gäller särskilt bland unga, som har mindre
ekonomiska resurser. Ett högt pris på alkohol
innebär att den totala konsumtionen minskar
och med detta också alkoholskadorna. Skatt och
minimipriser på alkohol är därför viktiga
instrument för att minska användningen av
alkohol och därmed skadeverkningarna. Målet
med priserna bör utgå ifrån en etablerad
ekonomisk princip om att en produkt ska täcka
sina egna kostnader och det är alkoholen långt
ifrån att göra idag.

krogars ålderskontroller och resultatet är
nedslående. Handeln och restaurangnäringen
klarar inte sitt uppdrag och säljer regelbundet till
underåriga. Systembolaget är en kontrollerad
försäljningsmiljö där ålderskontrollerna
kommer före försäljningsintressen. Därför bör
all försäljning, inklusive ”folköl”, ske genom
Systembolaget. För att höja åldern för
alkoholdebut och göra reglerna tydligare bör
åldersgränsen för att köpa alkohol vara 20 år
överallt. Serveringstillstånd är samhällets metod
för att kontrollera att bara lämpliga
uteställen/krogar/restauranger serverar
alkoholdrycker. Idag bryts reglerna för servering
systematiskt och metoden har havererat.
Tillstånden har gått från att vara ett speciellt
förtroende till att ses som en rättighet. Ett
exempel på att reglerna inte fungerar är den
överservering som sker och som leder till brutalt
krogvåld och ett mer otryggt uteliv. Normen bör
vara att serveringstillstånd ges restriktivt och
det ska vara möjligt att ta folkhälsopolitisk
hänsyn vid beslut om serveringstillstånd.
Näringslivets intressen får inte gå före alkoholoch folkhälsopolitiska mål.
Pris

Priset på alkohol har en direkt påverkan på hur
mycket alkohol som konsumeras och detta
gäller särskilt bland unga, som har mindre
ekonomiska resurser. Ett högt pris på alkohol
innebär att den totala konsumtionen minskar
och med detta också alkoholskadorna. Skatt och
minimipriser på alkohol är därför viktiga
instrument för att minska användningen av
alkohol och därmed skadeverkningarna. Målet
med priserna bör utgå ifrån en etablerad
ekonomisk princip om att en produkt ska täcka
sina egna kostnader och det är alkoholen långt
ifrån att göra idag.
Marknadsföring

Marknadsföring av alkohol ökar konsumtionen
bland unga och tidigarelägger alkoholdebuter
och därför ska alla former av marknadsföring av
alkohol förbjudas. Marknadsföring når
konsumenterna genom många olika kanaler
bland annat reklam, produktplacering,
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kampanjer och sponsring. Alla varianter av
marknadsföring bidrar till en glorifiering av
alkohol. I Sverige är det förbjudet med
alkoholreklam i TV och radio men lagen kringgås
genom att sändningarna sker från andra länder.
Det finns gemensamma regler i EU som reglerar
marknadsföring i audiovisuella medier och det
är bland annat förbjudet att koppla alkohol till
bilkörning, social- eller sexuellframgång eller att
rikta reklam mot minderåriga. Alkoholindustrin
struntar i lagarna samtidigt som det saknas
effektiva medel för att se till att reglerna
efterföljs och det är tydligt att alkoholindustrin
inte klarar av att reglera sig själv.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
●
●

●

●
●
●

●
●

●

att tillgängligheten på alkohol ska
minskas och vara starkt begränsad
att skatten på alkohol höjs, med ett
långsiktiga målet att alkoholen bär sina
egna kostnader
att modellen för serveringstillstånd görs
om så att folkhälsopolitiska intressen
prioriteras
att alkoholservering inte sker efter 01.00
att 20-årsgräns för köp och konsumtion
av alkohol införs överallt
att Systembolagets
detaljhandelsmonopol bevaras, stärks
och försvaras samt innefattar
försäljningen av folköl
att monopol införs påo partihandel,
import, exprt och produktion av alkohol
att alkoholhantering sker ansvarsfullt,
utan vinstintresse och med utbildad
personal
att införselkvoter av alkohol reduceras

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
●
●

●

●
●
●

●

●

●
●

●
●
●

att tillgängligheten på alkohol ska
minskas och vara starkt begränsad
att skatten på alkohol höjs, med ett
långsiktiga målet att alkoholen bär sina
egna kostnader
att modelen för serveringstillstånd görs
om så att folkhälsopolitiska intressen
prioriteras
att alkoholservering inte sker efter 01.00
att 20-årsgräns för köp och konsumtion
av alkohol införs överallt
att Systembolagets
detaljhandelsmonopol bevaras, stärks
och försvaras samt innefattar
försäljningen av folköl
att monopol införs på partihandel,
import, export och produktion av
alkohol
att alkoholhantering sker ansvarsfullt,
utan vinstintresse och med utbildad
personal
att införselkvoter av alkohol reduceras
att tillsynsansvariga ges möjligheter och
verktyg för kontroll, uppfölning och
åtgärder
att ett totalförbud på marknadsföring av
alkohol införs.
att nationella lagar kring marknadsföring
respekteras
Att självreglering aldrig ska ersätta
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lagstiftning av marknadsföring av
alkohol
Stöd vid missbruk
Så länge det finns droganvändande så kommer
det finnas missbruk och negativa
skadeverkningar förknippade med det. UNF
menar att ett liv i och nära ett missbruk inte är
ett värdigt och fritt liv och att en human politik
måste ha detta som utgångspunkt. En människas
missbruk påverkar även de personer som finns i
dennes närhet, särskilt barn och unga är utsatta.
Behandling, stöd och rehabilitering får dock
aldrig ställas emot de mer långsiktiga och
effektiva åtgärder som handlar om att i
förebygg- ande syfte minska användningen av
droger.

Stöd vid missbruk
Så länge det finns droganvändande så kommer
det finnas missbruk och negativa
skadeverkningar orsakade av det. UNF menar att
ett liv i och nära ett missbruk inte är ett värdigt
och fritt liv och att en human politik måste ha
detta som utgångspunkt. En människas
missbruk påverkar även de personer som finns i
dennes närhet, särskilt barn och unga är utsatta.
Behandling, stöd och rehabilitering får dock
aldrig ställas emot de mer långsiktiga och
effektiva åtgärder som handlar om att i
förebyggande syfte minska användningen av
droger.

Stödresurser

Stödresurser

Att ha någon i sin närhet med ett missbruk är
idag tabubelagt och därmed ett osynligt
problem i förhållande till hur utbrett det är i
samhället. De professioner som jobbar nära
barn och unga ska ha bra kunskap om
konsekvenser av att växa upp i en
missbruksmiljö. Tillräckliga resurser ska finnas
för att ge det stöd som behövs för att synliggöra
individen, skapa trygghet och ge möjlighet till
personlig utveckling.

Att ha någon i sin närhet med ett missbruk är
idag ofta förknippat med skuld och skam vilket
gör det till tabubelagt och därmed ett osynligt
problem i förhållande till hur utbrett det är i
samhället. De professioner som jobbar nära
barn och unga ska ha bra kunskap om
konsekvenser av att växa upp i en
missbruksmiljö. Tillräckliga resurser ska finnas
för att ge det stöd som behövs för att synliggöra
individen, skapa trygghet och ge möjlighet till
personlig utveckling.

Behandlingsgaranti

För att samhället ska kunna leva upp till sitt
ansvar att erbjuda bra missbruksbehandling
krävs ökade resurser. Idag tvingas många som
söker hjälp vänta länge på behandling, en väntan
som ger livsavgörande negativa konsekvenser.
Samtidigt vet vi att det är lättast att hjälpa någon
när personen själv har motivation att göra något
åt sitt problem och därför måste en
behandlingsgaranti införas. Utöver detta har
samhället ett ansvar att ingripa och hjälpa den
som genom sitt missbruk riskerar att skada sig
själv eller närstående.
Skadebegränsning

Allas rätt till ett nyktert liv och rätt att få hjälp
med att bryta sitt drogberoende ska vara en
självklarhet och en utgångspunkt för

Behandlingsgaranti

För att samhället ska kunna leva upp till sitt
ansvar att erbjuda bra missbruksbehandling
krävs ökade resurser. Idag tvingas många som
söker hjälp vänta länge på behandling, en väntan
som ger livsavgörande negativa konsekvenser.
Samtidigt vet vi att det är lättast att hjälpa någon
när personen själv har motivation att göra något
åt sitt problem och därför måste en
behandlingsgaranti införas. Utöver detta har
samhället ett ansvar att ingripa och hjälpa den
som genom sitt missbruk riskerar att skada sig
själv eller närstående.
Behandlingsvägar

Allas rätt till ett nyktert liv och rätt att få hjälp
med att bryta sitt drogberoende ska vara en
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missbruksvården. Samhället ska därför inte
använda enkla och billiga åtgärder för att lindra
symtomen, utan behandla grundproblemet,
drogberoendet. De så kallade
skadebegränsande insatser som enbart syftar till
att lindra symtomen är inhumana
behandlingsmetoder som underlättar fortsatt
beroende. Exempel på sådana insatser är
utdelning av sprutor eller långvariga
substitutionsbehandlingar.

självklarhet och en utgångspunkt för
missbruksvården. Samhället ska därför inte
använda enkla och billiga åtgärder för att lindra
symtomen, utan behandla grundproblemet,
drogberoendet. Så kallade skadebegränsande
insatser, exempelvis utdelning av sprutor, som
enbart syftar till att lindra symtomen är
inhumana behandlingsmetoder som underlättar
fortsatt beroende. Exempel på sådana insatser
är utdelning av sprutor eller långvariga
substitutionsbehandlingar.
Att behandla ett drogberoende med en annan
drog är i grunden fel väg att gå men kan ibland
vara nödvändigt. Det slutgiltiga målet måste
dock alltid vara att personen ska vara helt drogfri
och eventuell substitutionsbehandling måste
alltid ske parallellt med flera andra insatser som
syftar till total drogfrihet.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
●
●

●
●

●

att missbruksvården utgår ifrån alla
människors rätt till ett nyktert liv
att alla som arbetar nära barn och unga
har kunskap om konsekvenserna av att
leva nära ett missbruk
att alla barn och unga som lever i
missbruksmiljö får det stöd de behöver
att alla som söker hjälp erbjuds
behandling direkt genom att en
behandlingsgaranti införs
att sprututbytesprogram och andra
former av skadebegränsning inte
används

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
●
●

●
●

●

●

att missbruksvården utgår ifrån alla
människors rätt till ett nyktert liv
att alla som arbetar nära barn och unga
har kunskap om konsekvenserna av att
leva nära ett missbruk
att alla barn och unga som lever i
missbruksmiljö får det stöd de behöver
att alla som söker hjälp erbjuds
behandling direkt genom att en
behandlingsgaranti införs
att sprututbytesprogram och andra
former av skadebegränsning inte
används
att substitutionsbehandling inte
används på unga personer

Narkotika
Narkotika är droger som är olagliga till skillnad
från till exempel alkohol. Bland unga i dagens
samhälle finns ibland en glorifierad bild av vissa
typer av olagliga droger och en okunskap om
deras påverkan på individ och samhälle. Detta
har lett till en ökad användning av vissa sorters
narkotika och måste bemötas med en tydlig och
kunskapsbaserad kommunikation om skador
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och effektiva åtgärder. Det är tydligt att
legalisering inte kommer minska
narkotikaanvändning och att ett starkt
förebyggande arbete är det som kommer ha
effekt.
Klassificering
UNF motsätter sig alla indelningar i lätta och
tunga droger då alla droger skadar på olika sätt
och all narkotika orsakar stora skador på individ
och samhälle.
Narkotika är olagligt och bör så förbli för att hålla
nere användandet och därmed
skadeverkningarna. Det dyker löpande upp nya
preparat som ofta säljs på nätet, så kallade
nätdroger. Innan de narkotikaklassas är de
lagliga trots att de orsakar lika mycket skada som
liknande olagliga preparat. Detta kan åtgärdas
genom att typklassificera narkotika.
Läkemedelsbehandling
Alkohol och många andra droger var från början
tänkta att användas som bedövande eller
rengörande medel och har således en del
positiva effekter ur ett medicinskt perspektiv
och bör inte motverkas inom dessa
användningsområden. Narkotika ska därmed
användas till det som det från början var tänkt
till. Narkotikaklassad medicin som är ordinerad
av läkare kan brukas av medlemmar och denna
form av användning ska vara laglig så länge den
håller sig inom läkares ordination.

Ungdomens Nykterhetsförbund kräver:
●
●

Att nätdroger typklassificeras
Att unga får ta del av pålitlig och relevant
information om narkotikans skadliga
effekter på individ och samhälle
● Att alla sorters narkotika ska fortsätta
vara förbjudet
● Att narkotikaklassade läkemedel som
inte syftar till att bota beroende ska
fortsatt vara tillgänligt för unga som
behöver det
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Strategisk inriktning Vit Jul 2013-2015
Riksstyrelsen föreslås besluta

att

anta den strategiska inriktningen för Vit Jul 2013-2015.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2013-02-21

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

uppdra åt UNF:s representanter i Riksstyrelsen att driva UNF:s linje.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2013-02-21
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Strategisk inriktning Vit Jul 2013-2015
Kampanjägare
Vit Jul ägs och drivs av de fyra organisationerna i IOGT-NTO-rörelsen
•
•
•
•

IOGT-NTO
Ungdomens Nykterhetsförbund
IOGT-NTOs Juniorförbund (Junis)
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Vit Jul vilar på grundsatserna hos de fyra organisationerna.
Avsändare
IOGT-NTO-rörelsen är avsändare för den grundläggande informationen om kampanjen,
t.ex. kampanjhandbok, hemsida, material som tas fram av Vit Jul centralt. Respektive förbund
är själva avsändare för den information som syftar till att marknadsföra respektive
kampanjägare i till exempel annonseringskampanjer, press, sociala medier eller där
respektive förbund vill använda kampanjen för marknadsföra sin organisation.
Vision
Alla barn har rätt till en Vit Jul
Inriktningsmål
Kampanjens inriktningsmål är att
–

gentemot allmänhet, politiker och media lyfter fram Vit Juls vision: Alla barn har rätt
till en Vit Jul
– få fler vuxna över 18 år som ej är medlemmar i IOGT-NTO-rörelsen att välja att fira en
alkoholfri jul
– genomföra öppna alkoholfria aktiviteter för barn, unga och dess familjer
– Vit Jul-kampanjen ska syfta till att synliggöra IOGT-NTO-rörelsens budskap och
verksamhet
– Kampanjen ska vara självfinansierad
Syfte
Syftet med Vit Jul kampanjen är att ge barn och unga trygga, alkoholfria miljöer med
närvarande vuxna.
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Verksamhet
Här beskrivs de olika verksamhetsdelarna i kampanjen.
•

Ställningstagande
Vuxna över 18 år som ej är medlemmar i något av IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund
skriver under att de lovar att inte dricka någon alkohol under julafton, juldagen och
annandagen. Att värva medlemmar är inte huvudsyftet när vi samlar in
ställningstaganden men vi möter många gånger människor som signalerar att de har
en livsstil som är förenlig med verksamheten i något av IOGT-NTO-rörelsens fyra
förbund och dessa ska självklart erbjudas att delta i verksamheten.

•

Aktiviteter
Julen är en tid då samhället stänger delar av sin verksamhet för barn och unga. Det är
viktigt att vi kan erbjuda aktiviteter som är öppna, tillgängliga och välkomnande. Vi
ska erbjuda aktiviteter under julhelgen och jullovet då det är den tid som många är i
behov av alkoholfria miljöer.

•

Press
Pressarbetet bör syfta till att dels uppmärksamma det lokala arbetet runt om i landet
men också att profilera respektive organisation. Den grundläggande pressen till
exempel information om kampanjstart utgår från Vit Jul medan press i specifika
frågor kopplat till Vit Jul bör utgå från det förbund som väljer att uttala sig.

•

Sociala medier och webb
Kampanjen ska ha ett omfattande arbete i sociala medier för att på så sätt skapa
opinion för kampanjen. Att vara synliga på Facebook och Twitter är viktigt för att
föra fram vårt budskap och på ett modernt och effektivt sätt omvärldsbevaka.
Kampanjens hemsida bör vara uppdaterad, aktuell, tillgänglig och tydligt tala om vem
avsändaren för kampanjen är.
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Kursgårdsfondens bokslut
Observera att nedanstående årsredovisning ännu inte granskats av revisorerna. Om några
ändringar görs med anledning av deras granskning kommer en uppdaterad bilaga att skickas
ut.
Jobjörn Folkesson
Uppsala, 2013-02-25

Riksstyrelsen föreslås besluta

att

fastställa årsredovisningen för IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och
samlingslokalfond för 2012 såsom den framgår av bilaga till detta protokoll.

att

av disponibla medel använda 1 150 000 kronor till bidrag under 2013.

Tore Andersson
Stockholm, 2013-02-25

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

uppdra åt UNF:s representanter i Riksstyrelsen att driva UNF:s linje.

Jobjörn Folkesson
Uppsala, 2013-02-25
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IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond

ÅRSREDOVISNING
för verksamhetsåret 2012

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen har under året bestått av:
Anna Carlstedt, Åsa Hagman, Vidar Aronsson, Lina Boberg, Catharina Sandberg, Christer
Wik, Fredrik Torberger och Josefine Larsson fram till förbundsmötet, därefter ersatte Rolf
Andersson Josefine Larsson.
Revisorer har varit:
Jonas Grahn, Anna-Greta Johansson, Ellinor Eriksson, Anders Eriksson och Leif Karlsson.
Fonden som tillkom 1982 har till ändamål att främja bevarandet och stödja upprustningar
avcentralt och av distrikt ägda kursgårdar.
IOGT-NTO:s och UNF:s kongresser samt NSF:s förbundsmöte 2001 beslutade att
samlingslokaler ägda av rörelsen också ska få möjlighet att söka ur fonden. Samtidigt
beslutades att respektive förbunds anslag till fonden ska ske med ett fast belopp årligen.
2009 beslutade Riksstyrelsen om nya reviderade stadgar för fonden.
IOGT-NTO:s kansli administrerar fonden mot ersättning.
I enlighet med fondens stadgar har 10 procent av årets ränteavkastning tillförts
grundfonden.
Styrelsen har under 2012 utdelat 1 300 000 kronor för upprustning av distrikts och centralt
ägda kursgårdar samt till samlingslokaler. (Not 1)
Disposition av årets resultat
Årets resultat
Avsättning till bundet eget kapital
Avsatt enligt stadgarna

2012

2011

1 183 250

1 252 323

-4 700
1 178 550

-5 100
1 247 223

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar jämte tillhörande noter.
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IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond
RESULTATRÄKNING

2012

2011

600 000
150 000
244 000
170 000
1 164 000

600 000
150 000
244 000
170 000
1 164 000

27 375

26 500

1 136 625

1 137 500

0

64 709

Ränteintäkter

46 625

50 114

Årets resultat

1 183 250

1 252 323

2012

2011

2 572 326

2 666 436

846 200
1 183 486
2 029 686

841 500
1 304 936
2 146 436

Skulder
Ej utbetalda anslag

542 640

520 000

Summa eget kapital och skulder

2 572 326

2 666 436

Inga
Inga

Inga
Inga

Intäkter
Anslag IOGT-NTO
Anslag UNF
Anslag NSF
Anslag Junis
Summa intäkter
Kostnader
Omkostnader
Verksamhetsresultat
Återföring av anslag

BALANSRÄKNING per 31 december
TILLGÅNGAR
Fordran på IOGT-NTO
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Ansvarsförbindelser
Ställda panter

Not 2
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IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond
NOTER
Not 1

Beslutade bidrag

Anläggning
Tollare folkhögskola
Wendelsbergs folkhögskola
Aspans kurs- och lägergård
Kungshol
Ransbergs herrgård
Kuggavik
24 stycken samlingslokaler

150 000
180 000
100 000
50 000
110 000
60 000
650 000
1 300 000

Ändamål
Ersätta oljehanteringen
Förbättra elförsörjningen
Värmepumpar och köksutrustning
Värmepump, elinstalation och tak
Avloppsanläggning
Parkeringsplats
Reparationer och inventarieköp

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens
allmänna råd. Principen är oförändrad jämfört med föregående år.
Not 2

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beviljade anslag
Avsättning till bundet kapital
Avsättning enligt stadgarna

Bundet kapital
841 500

Fritt eget kapital
1 304 936
1 183 250
-1 300 000

4 700
846 200

-4 700
1 183 486
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Stockholm 2013-03-20

Anna Carlstedt

Åsa Hagman

Vidar Aronsson

Lina Boberg

Catharina Sandberg

Christer Wik

Fredrik Torberger

Rolf Andersson

Vår revisionsberättelse har avgivits 2013-

Jonas Grahn
Auktoriserad revisor

Anna Greta Johansson

Anders Eriksson

Leif Karlsson

Ellinor Eriksson
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IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond
Ej utbetalda anslag 2012
Ransberg
Tollare
Aspan
Kungshol
Ransberg
Kuggavik

2011
2012
2012
2012
2012
2012

135 000
150 000
37 640 Rest
50 000
110 000
60 000
542 640
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Fastställande av medlemsantal
Vid varje årsskifte fastställs UNF:s officiella medlemsantal. Den 31 december stannar den
interna klockan hos medlemsregistersystemet (IRMA) för att MedlemsService ska ha tid att
hinna med allting som ska göras före årsskiftet innan det blir årsskifte i systemet. I samband
med detta tar de fram en statistikrapport åt UNF.
Vid årsskiftet händer två stora saker: medlemmar som fyllt 25 under året, som vi kallar 26åringar, flyttas över till IOGT-NTO, och de som inte betalat sin medlemsavgift under året
eller under föregående år, så kallade tvåårsrestanter, stryks. UNF:s officiella medlemsantal
ska vara inklusive 26-åringarna men exklusive tvåårsrestanterna. I tabellen nedan redovisas
årsskiftestalet i kolumnen 2012/2013, och antalet vi inleder året med – d v s när 26-åringarna
är överflyttade – i kolumnen 1 jan.
På varje medlemspost i IRMA finns det ett fält som heter "Medlemsstatus". Detta kan vara
"Betalande", d v s att medlemmen betalat för innevarande år, "Restant", d v s att medlemmen
inte betalat för innevarande år, och "Nyregistrerad", vilket betyder att medlemmen är ny
medlem med en förfallen obetald avi för sitt första medlemskapsår.
I statistikbladen MedlemsService tillhandahåller redovisas kolumnen "Betalande" men dessa
siffror inkluderar även nyregistrerade. "Nyregistrerade" är medlemmar som gått med den
senaste månaden – i listan nedan i december, de flesta den 31 december – men inte hunnit
betala medlemsavgiften ännu. Dessa har alltså inte särredovisats i Google Docs-dokumentet
"Medlemsstatistik per distrikt" under 2012.
Förbundsstyrelsen bör, speciellt med anledning av att UNF snart tar över medlemsregisteransvaret från MedlemsService, diskutera om "Betalande" fortsättningsvis ska räknas enligt
praxisen hos MedlemsService, eller om endast faktiskt betalande ska räknas. Antalet
nyregistrerade var vid årsskiftet 452 vilket påverkar betalningsprocenten signifikant.
Undertecknad har kontrollerat dessa siffror med hjälp av medlemslistor tillhandahållna av
MedlemsService.
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Distrikt

2011/
2012

2012/
2013

1 jan

Betalande inkl. Betalande exkl.
nyregistrerade nyregistrerade

1 Stockholm

659

680

654

417

402

3 Uppsala

224

244

225

154

154

4 Södermanland

154

117

113

77

76

5 Östergötland

229

262

253

148

129

6 Jönköping

837

768

759

464

347

7 Kronoberg

859

672

670

428

427

8 Kalmar

554

670

667

510

404

9 Gotland

65

66

64

34

34

10 Blekinge

83

107

107

57

49

11 Skåne

363

331

320

212

211

13 Halland

134

136

134

74

70

14 Göteborg och
Bohuslän

256

240

224

168

152

15 Älvsborg

193

224

219

157

117

16 Skaraborg

170

240

233

104

103

17 Värmland

112

131

128

65

64

18 Örebro

281

177

168

130

114

19 Västmanland

90

154

147

113

69

20 Dalarna

273

233

225

178

175

21 Gävleborg

558

694

686

401

372

22 Västernorrland

323

329

325

237

234

23 Jämtland

151

135

131

63

63

24 Västerbotten

365

414

409

234

228

25 Norrbotten

484

307

303

197

176

7417

7331
100 %

7164

4622
63,0%

4170
56,8 %

Summa
Procent

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

fastställa antalet medlemmar vid årsskiftet 2012/2013 till 7331, samt

att

fastställa antalet betalande medlemmar vid årsskiftet 2012/2013 enligt någon
av de två definitionerna ovan.

Jobjörn Folkesson
Stockholm, 2013-02-20

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2013-03-01—03 p 8b

Medlemsavgift
Bakgrund
UNF kongressen beställde av förbundsstyrelsen en utredning av medlemsavgiften som
helhet och dess storlek.
Vidar Aronson gjorde 2010-2011 en utredning(bilaga) där syftet var att utreda punkterna:
•
•
•

Vilket system bekräftar ett medlemskap på bästa vis?
Vilka ideologiska argument finns för medlemsavgiften?
Vilken nivå bör avgiften ligga på?

Utredningen gjordes på ett bra och tydligt sätt.
Utifrån denna utredning valde förbundsstyrelsen att föreslå till kongressen följande:
att

fastställa UNF:s medlemsavgift för 2012-2013 till 50kr/person/år

Resultat och slutsats
Ingången för denna utredning var att se efter ifall medlemsavgiften är i rätt storleksordning
och ifall den behövs i över huvudtaget.
Detta kan man säga är en riktigt svår sak att utreda då det krävs flera olika infallsvinkar och
perspektiv.
Ungdomsstyrelsen önskar ingen medlemsavgift för en organisation att bekräfta sina
medlemmar, utan det räcker med en bekräftelse av annat slag. Däremot kräver t e x olika
Landsting/regioner en medlemsavgift för att kunna bekräfta att en organisation har
medlemmar som aktivt bekräftat sin medlemsavgift.
Detta gör att det blir svårt att t e x sänka medlemsavgiften då det skulle krävas en utredning
av större magnitud.
En annan organisation ”SSU” gjorde en sänkning av sin medlemsavgift och slutresultatet blev
att förbundet fick betala ut mellanskillnaderna för de distrikten som förlorade pengar.
Med detta i åtanke och att 50kr inte är en sådan hög summa i sig för att var medlem i UNF så
föreslås följande till beslut.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

föreslå kongressen att fastställa medlemsavgiften till 50 kronor.

Ahmed Amin
Gävle, 2013-02-20

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2013-03-01—03 p 8c

Medlemskort
Till 2011 års kongress skickades en motion in med syfte att få UNF att införa medlemskort.
Kongressen beslutade att uppdra åt förbundsstyrelsen att göra en utredning i frågan.
Förebyggsutskottet utsågs till ansvariga tillsammans med Lina Boberg. Ansvarig från
förebyggsutskottets sida är Samuel Somo.
Ansvariga har utifrån de diskussioner som fördes på kongressen samt det beslut som togs
undersökt de alternativ vi ansåg var mest realitiska och lämpliga. Resultatet presenteras i
bilagd utredning.
Uppföljning
Enligt föregående kongress beslut ska förbundsstyrelsen utreda frågan om medlemskort,
presentera den för nästa kongress samt utifrån utredningens resultat uppdra åt kongressen
att besluta i frågan om medlemskort. Utifrån detta förslår gruppen att utredningen
presenteras inför kongressen i form av en rapport.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

lägga fram utredningen till kongressen 2013, samt

att

inte införa medlemskort i UNF.

Lina Boberg
Uppsala, 2013-02-19
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Utredning om medlemskort
UNF:s kongress 2011 gav förbundsstyrelsen följande uppdrag:
att

uppdraga förbundsstyrelsen att hitta en ekonomisk lösning för att minimera
kostnaderna och presentera detta nästa kongress, samt

att

utifrån utredningens resultat uppdra kongressen 2013 att besluta om
medlemskort

Utredningen har genomförts av förbundskassör Lina Boberg och förebyggsutskottets
representant Samuel Somo.
Bakgrund
Till UNF:s kongress 2011 inkom det en motion med följande att satser:
att

införa medlemskort med ovanstående uppdateringssystem, samt

att

ha en magnetremsa på kortet som är kopplat till medlemsregistret.

Uppdateringssystemet såg ut enligt följande i förslaget: Plastkort som skickas ut till alla
medlemmar första gången, nya medlemmar varje år efter det och en sticker för varje år som
medlemmen betalar sin medlemsavgift.
Det främsta syftet med medlemskort som återkom var att det skulle användas som en
kontroll för att medlemmen betalat medlemsavgiften vid olika tillfällen så verksamheten
kräver medlemskap. Några ombud lyfte även fram stolthetskänslan av att ha något
medlemsbevis att visa upp.
På kongressen lyftes sedan ett några olika förslag. Vi har här valt att lyfta fram de fyra
huvudlinjerna som vi uppfattade kom fram i diskussionen.
Metoder
•

Plastkort som skickas ut till alla medlemmar första året, nya medlemmar varje år
efter det och en sticker för varje år som medlemmen betalar sin medlemsavgift.

•

Papperskort som skickas ut till medlemmen efter att den har betalt sin
medlemsavgift.

•

Papperskort i stil med de som IOGT-NTO tagit fram till sina medlemmar. De skickas
med Motdrag eller medlemsavgiftsavin till samtliga medlemmar vid kalenderårets
början.
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•

Ett kort som medlemmen själv kan skriva ut från en hemsida, kortet ska vara
personligt och ha en QR-kod som ska berättar huruvida medlemmen betalt sin avgift
eller inte.

Kostnader
Ett gäng kostnader kommer att tillkomma om vi inför medlemskort. Här är de vi ser som de
största: Personal, ideella tid, system och förvaltning av systemet, utskick, materialkostnader
samt kommunikation.
Oavsett vilken metod som används kommer personalkostnader att tillkomma. Kopplingen
mellan medlemsregistret och medlemskortssystemet behöver förvaltas och upprätthållas.
För de metoder som kräver utskick av kort under året beräknar vi att en 25%-ig tjänst behövs.
Det betyder ungefär 100 000 kronor.
Platskort kostar minst 5 kr styck och efter första årets dryga 7 000 kort kommer varje år
mellan 2 500-3 000 kort skickas ut. Tillkommer gör priset för porto av stickers för varje år. En
överslagsberäkning av kostnaderna för plastkorten blir runt 50 000 kr.
Förra gången UNF hade medlemskort skickades dessa ut till samtliga medlemmar i samband
med utskicket av medlemsavgiftsavin. Det kostade mellan 75 000-100 000 kronor om året
där den största kostnaden var portokostnad. Självklart finns det möjlighet för förbundet att
prioritera ner resurser till verksamhet eller föreningar för istället avsätta medel för projektet
kring medlemskort. Men frågan är om det är just de vi vill prioritera kommande två år.
Konsekvensen blir att vi får mindre resurser över till den ordinarie verksamheten och
satsningar som ska stärka det befintliga.
För- och nackdelar
När vi tar fram för- och nackdelar tar vi hänsyn till tre områden. Funktion, kostnad och
medlem. Om vi ser på fördelar kan vi konstatera att medlemskort oavsett vilket område
skulle leda till att fler medlemmar högst sannolikt skulle få en ökad känsla av stolthet för
organisationen genom att enkelt kunna visa upp sitt medlemskap. Ytterligare fördelar är att
distrikt och föreningar enkelt inför utbildningar, happenings och evenemang kan se om
deltagarna har betalat medlemsavgift. Om systemet sedan fanns tillgängligt skulle det till
exempel kunna öppna upp för samarbetsmöjligheter med olika företag. Vi konstaterar dock
att stolthet och kontrollfaktor är det som väger tyngst för medlemskort.
När vi ser till de mindre fördelaktiga delarna så är den största och tyngsta delen den stora
administrationsapparat som skulle läggas på kansliet. Kostnaden och tiden som krävs för att
delvis utarbeta ett system som fungerar men också att upprätthålla denna apparat är inte
försvarbart ur en funktions- och kostnadsperspektiv. Vi är en organisation med hög
medlemsomsättning, detta gör att processen med medlemskort blir mer avancerad och
tidskrävande.
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Slutsats
Gruppen anser att det till ändamålen som motionen och kongressen lyfte inte finns något
rimligt alternativ. Att kunna se vem som har betalt och inte betalt på kortet betyder att det
krävs en ständig uppdatering av registret och kortutskick, det i sig är ett stort arbete och i
några av fallen en stor kostnad. Om betalning av medlemsavgiften inte skulle synas på kortet
faller hela anledningen till motionen och blir därför ointressant.
Utredningsgruppen föreslår därför
att

UNF inte ska inför medlemskort.

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2013-03-01—03 p 8d

Delegation om kongressutskott
Bakgrund
Den 17-19 maj samlas tre kongressutskott för att granska förbundsstyrelsens förslag till
kongressen. Totalt ska alltså 15 av de 100 anmälda ombuden delta och dessa ska utses av
förbundsstyrelsen.
Analys
17 april är sista dagen att skicka in ombudsfullmakter och den 3-5 maj är det FS-möte. Att så
sent som 5 maj få veta att en förväntas vara på utskottshelg två veckor senare riskerar att
många inte kan närvara och för ersättarna kommer informationen ännu senare. Förslaget är
därför att ge delegation till Linda Engström att sätta samman kongressutskotten och att
dessa i efterhand fastställs av förbundsstyrelsen.
Resultat
Att ge delegation till en person innebär en snabbare process och att berörda personer
kommer få veta inom en vecka (efter ombudsfullmaktstoppet) att de ska vara med på
utskottshelgen eller inte. När kongressutskotten sätt samman tas följande aspekter hänsyn
till: kön, ålder, spridning bland distrikten, några som suttit i kongressutskott tidigare och
några som är nya. Blandning av perspektiv och åsikter eftersträvas. Erfarenhet från tidigare
år är att det är ett omfattande trixande för att få ihop bra utskott med god spridning bland
medlemmarna.
Uppföljning
17 april – sista dag att lämna in ombudsfullmakt
18 april – färdigt förslag mejlas till FS och synpunkter är välkomna
22 april – medlemmarna börjar informeras om de förväntas närvara vid utskottshelgen
5 maj – FS fastställer de färdiga kongressutskotten
17-19 maj – kongressutskottshelg, Tollare, Stockholm.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

ge Linda Engström i uppdrag att göra en fördelning av vilka ombud som ska
sitta i kongressutskotten, samt

att

FS fastställer de färdiga kongressutskotten på majFS

Linda Engström
Alvik 2013-02-19

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2013-03-01—03 p 8e

Arbetsordning till kongressen 2013
Vid FS-mötet i januari förde FS en diskussion angående den arbetsordning som kommer
läggas fram för kongressen 2013. Diskussionen baserades dels på erfarenheter och
synpunkter från föregående kongress arbetsordning och dels på en rad specifika områden
som beredningsgruppen identifierat på förhand.
Med avstamp i den diskussionen har undertecknad sammanställt ett förslag på
arbetsordning för den kommande kongressen. Förslaget har stundtals stora likheter med
förbundsstyrelsens förslag inför föregående kongress, men det föreliggande förslaget är
självfallet fristående.
Undertecknad vill gärna ha svar på följande frågor angående förslaget:
1.
2.
3.
4.
5.

Saknar ni något eller vill ni stryka något?
Vad tänker ni om torgtider och antal bifallsyrkanden?
Vad tycker ni om dubbla talarlistor i motsats till obegränsat antal?
Vad tycker ni om presidiets roll angående ordningsfrågor?
Hur ser ni på att jämställdhetsmätning inte tas upp i det här förslaget, trots att
ambitionen är att genomföra en sådan, förmodligen med flera faktorer?
6. Vill ni se ytterligare beslutsformer utöver Bordas och kontrapropositionsvotering?
Självklart står det även styrelsen fritt att lyfta frågor på en något högre abstraktionsnivå, då
många av dessa frågor är på en detaljnivå.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

ge i uppdrag åt Eric Tegnander att, med grund i det föreliggande förslaget och
styrelsens medskick, återkomma med ett slutgiltigt förslag till FS-mötet i maj.

Eric Tegnander
Lund, 2013-02-21
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Förslag till arbetsordning för kongressen 2013
Enligt stadgarna har varje medlem i IOGT-NTO-rörelsen yttrande- och närvarorätt på
kongressen. Mötesordföranden kan ge yttranderätt till andra närvarande. Alla ombud har
förslag och rösträtt. Ledamöter av förbundsstyrelsen och riksstyrelsen samt föredragande
revisor har förslagsrätt. Ingen har rösträtt i frågor som rör egen förvaltning eller eget arvode.
För att ge alla en god chans att påverka beslutsprocessen kommer kongressen att jobba med
två metoder i beslutsprocessen: Mötestorg och plena.
Mötestorg
Ett mötestorg genomförs genom att förslag och motioner delas upp så att liknande förslag
hamnar i samma kategori. De olika förslagen sätts därefter upp på skärmar som i sin tur ställs
upp på ett så kallat mötestorg. På skärmarna finns även yttrandena från förbundsstyrelsen
och kongressutskotten. Ombuden kan sedan läsa de olika förslagen och lägga nya förslag,
yrka på bifall eller avslag. Tiden för varje torg varierar, men som max står skärmarna uppe i 45
minuter. Förslagsstopp är efter 30 minuter, för att ge alla en ärlig chans att ta del av alla
förslag.
Bifallsyrkanden
För att yrka bifall eller avslag på ett förslag skriver ombuden sina ombudsnummer på de
listor som finns på skärmarna. Ombudens yrkanden blir sedan avgörande för om förslaget
ska behandlas i plena eller inte. För att ett förslag ska behandlas i plena krävs det att minst 15
ombud har valt att yrka bifall på ett förslag.
Skärmansvariga
Varje skärm har en ansvarig med uppdrag att hjälpa mötesdeltagarna. Det innebär dels att
förtydliga eventuella oklarheter för ombuden, men också att vara föreslå jämkningar mellan
två förslag när detta är nödvändigt. De skärmansvariga ansvarar också för att allt som finns
på skärmarna och har ombudsnummer vid torgets slut förs in i ett torgprotokoll.
Torgprotokoll
Allt som finns på skärmarna och är försett med ombudsnummet vid torgtidens slut
sammanställs sedan till ett så kallat torgprotokoll. De förslag som fått över 15 bifallsyrkanden
vid torget kommer att hamna ”över strecket”, och kommer därmed behandlas i plena för
omröstning. Om någon tycker att ett förslag bör stå över sträcket, trots att förslaget inte fått
stöd från tillräckligt många ombud på torget, kan ett ombud föreslå att lyfta ett förslag.
Kongressen avgör sedan om förslaget ska lyftas eller inte.
Om det finns flera förslag i en viss fråga blir det som fått flest bifallsyrkanden huvudförslag.
Protokollen delas ut till ombuden senast en timme före behandlingen i plena. Av den tiden är
30 minuter vikta för att hinna läsa protokollet.

3 (5)

Plena
Många ombud brukar känna igen plena från DÅM och FÅM. Plena går ut på att ett ombud
talar från en talarstol medan alla andra ombud lyssnar. Ordet fördelas av en
mötesordförande med hjälp av talarlistorna och ombud kan här lägga de förslag de inte hann
med att lägga under mötestorget. Alla formella beslut tas i plena.
Det är också i plena som alla förslag föredras innan mötestorget.
Talartidsbegränsning och dubbla talarlistor
I plena är talartiden begränsad för alla till 2 minuter för första inlägget och 1 minut för alla
inlägg därefter. Detta gäller inte den som föredrar någonting, till exempel ett förslag eller en
motion.
Om man vill säga någonting räcker man upp sitt röstkort och förs därefter upp på en
talarlista. Om det är första gången du går upp i talarstolen i den frågan kommer du att hamna
på den första talarlistan. Alla som redan har varit uppe i talarstolen en gång i en fråga kommer
hädanefter att hamna på den andra talarlistan. Personerna på den första talarlistan får alltid
gå före de på den andra talarlistan. Översta talaren på den andra talarlistan får med andra ord
inte tala förrän den första talarlistan är helt tom.
Ordningsfråga
En ordningsfråga är en fråga som berör mötets ordning, alltså saker som beslutsprocesser
eller demokratiska förfaranden. Om någon har en sådan fråga ska denna lämnas in till
mötespresidiet i skriftlig form som, efter att ha avgjort om frågan är relevant eller inte, väljer
att lyfta frågan i plena eller hänvisa den till en av mötesfunktionärerna. Om presidiet väljer att
behandla frågan kommer detta att bryta den ordinarie talarlistan. Observera att saker som
berör praktiska detaljer, som till exempel öppnandet av fönster, inte är en ordningsfråga.
Sakupplysning
En sakupplysning innebär att man delar med sig av kunskap i syfte att förhindra diskussion
baserad på falsk information. Observera att syftet med en sakupplysning inte är att
argumentera utan att upplysa objektivt i en sakfråga. Sakupplysning bryter den ordinarie
talarlistan.
Streck i debatten
Om man tycker att debatten har pågått för länge och inte längre leder någon vart kan man
begära streck i debatten. Att sätta streck i debatten innebär att man låter alla som vill säga
något sätta upp sig på talarlistan innan man stänger den. Begäran om streck i debatten
lämnas skriftligt till mötespresidiet och behandlas därefter omedelbart av kongressen.
Beslutsmetoder i plena
När talarlistorna är tomma läser presidiet upp de förslag som kommer att behandlas i
omröstningen. Därefter väljer presidiet mellan två olika beslutsmetoder:
Kontrapropositionsvotering och Bordas metod. Kontrapropositionsvotering innebär att
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förslagen ställs två och två emot varandra tills det bara finns ett kvar. Därefter ställs det
förslaget mot avslag. Använder kongressen kontrapropositionsvotering sker själva
röstandet först genom acklamation (alltså ja-rop) varpå mötesordföranden bedömer vilket
förslag som var starkast. Om någon av ombuden ropar votering sker dock rösträkning.
Bordas innebär istället att man röstar på förslagen samtidigt genom att rangordna dem i
stigande ordning. Det förslag som får flest poäng blir det vinnande. Det förslaget ställs
därefter mot avslag.
Alla tolkningar som presidiet gör för hur en beslutsprocess ska se ut kan prövas av
kongressen.
Vid val med fler förslagna personer än det finns platser sker beslut alltid genom sluten
omröstning.
Reservation
Om någon eller några vill markera att den eller de inte står bakom ett beslut som fattats av
kongressen sker detta genom att lämna in en skriftlig reservation till presidiet. En reservation
ska innefatta namn, ombudsnummer, vilken fråga det rör sig om och vad i beslutet det rör sig
om. Motivering kan lämnas men behövs inte. Reservationer ska lämnas in senast 24 timmar
efter det att beslutet har fattats eller, om det är sista dagen, innan kongressens avslutande.
Tillgänglighet under kongressen
Sociala medier
Vi ser ett stort värde i att synliggöra kongressen i sociala medier och därför uppmuntrar vi
allt sådant så länge det handlar om uppmuntrande, upplysande och sakliga inlägg. Twittervägg kommer finnas tillgänglig under mötestorgen. Den gemensamma hashtaggen kommer
vara [Här får man gärna komma med förslag!]. Kongressen kommer att livestreamas på
internet genom Motdrag.
Anpassning och särskilda behov
För att skapa så god fysisk och mental tillgänglighet som möjligt för alla under kongressen
kommer förbundsstyrelsen, arrangörerna och mötesfunktionärerna att vidta alla
nödvändiga åtgärder.
Under förhandlingarna använder vi oss av dövapplåder. Undantaget för detta är
gästföreläsare då vi använder oss av klapp-applåder.
För den som inte själv vill eller vågar tala inför ombudsförsamlingen finns det möjlighet att
använda sig av en ersättningstalare. Ombudet skriver då ner sitt namn, ombudsnummer, vad
som ska framföras och eventuella förslag och lämnar detta till ersättningstalaren som sedan
läser upp detta i talarstolen.
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Följande frågor behandlas enbart i plena
• Formalia
• Verksamhetsberättelse
• Ekonomisk berättelse
• Ersättningar för kongressombud och kongressutskott
• Övriga ersättningar
• Medlemsavgift
• Tid och plats för nästnästa kongress
Följande frågor behandlas både i torg och i plena
• Arbetsplan
• Bildningssystem
• Drogpolitiskt program
• Förlängning av nuvarande fältkonsulentsystem
• Riktlinjer för personella lokala resurser
• Arvodering
• Alla motioner
• Grundsatser och program
• Alla val

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2013-03-01—03 p 8f

Budget 2014-2015
Bakgrund
Lina Boberg har med stöd av Astrid Wetterström fått i uppdrag att se över UNF:s budget för
2014-2015, både i siffror samt i form.
Analys
Vi är i stort sett nöjda med hur budgeten har sett ut i sin form.
De flesta av beräkningarna känns korrekta och bra att fortsätta med. Vi har dock upplevt ett
problem med att vi budgeterar exakt efter hur många anställda UNF har bestämt sig för att
ha. Då UNF har en stor omsättning på personal innebär det att det kan bli mycket pengar
över i budgeten ganska plötsligt och utan att vi kunnat göra mycket åt det.
Budgetposterna som rört förbundsstyrelsens direkta arbete har inte varit helt funktionella
för användarna.
De stora utbildningar som förbundet ordnat har en relativ stram budget och tvingas många
gånger att dra över budget. Summan för dessa har inte justerats på några år och det kan
säkert bidra till att budgeten ofta känns för liten.
Resultat
Vi har jobbat igenom budgeten utifrån våra upplevelser från de senaste åren, budgeten för
2012-2013, de justerade budgeterna samt förbundsstyrelsens medskick från föregående
möte. Ett färdigt förslag kommer att presenteras till mötet i maj. Här är vårt utkast på
underbudgeterna i UNF:s budget för 2014:
1. Förbundsorganisation – Styrelse
Valberedning och granskningsutskott
Möten
Praktiskt arbete
Arvode

30 000 kr
280 000 kr
250 000 kr
620 000 kr

Summa

1 180 000 kr

2. Förbundsorganisation – Kanslipersonal
Utbildning
Personalkostnader
Telefonkostnader

100 000 kr
3 500 000 kr
70 000 kr
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Resekostnader

Summa
3. Förbundsorganisation – Medlem
SMS-betalning av medlemsavgift
Medlemsregister
Administration
Utskick
Medlemsförsäkring

Summa
4. Förbundsorganisation – Infrastruktur
Köpta tjänster IOGT: Hyra och andra lokalkostnader
Köpta tjänster IOGT-NTO: IT-system
Köpta tjänster IOGT-NTO: ekonomisystem
Medlemsavgifter samarbetsorgan
Revision

100 000 kr

3 770 000 kr

20 000 kr
200 000 kr
110 000 kr
150 000 kr
35 000 kr

515 000 kr

586 000 kr
300 000 kr
300 000 kr
200 000 kr
120 000 kr

Summa

1 506 000 kr

5. Stöd till landet – Personal
Kontorshyra
Utbildning
Resekostnader
Telefonkostnader
Personalkostnader

450 000 kr
250 000 kr
250 000 kr
150 000 kr
5 250 000 kr

Summa

6 350 000 kr

6. Stöd till landet – Pengar
Kursgårdsfond
Förbundsstyrelsen till förfogande
Föreningsstöd
Distriktsbidrag
Pengar att söka

150 000 kr
200 000 kr
1 000 000 kr
1 200 000 kr
700 000 kr

Summa

3 250 000 kr

7. Stöd till landet - Information och material
Medlemstidning
Hemsida
UNF-shop
Materialproduktion
Klättervägg & Spaceball

Summa

680 000 kr
80 000 kr
150 000 kr
250 000 kr
40 000 kr

1 200 000 kr
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8. Verksamhet – Bildningsverksamhet
Julkurs
Höjdaren x 2
Distriktsstyrelsesamlingar
Distriktsordförande/Distriktskassörsutbildning
Förbundssamling
Specialisten
Projektbildaren

175 000 kr
350 000 kr
200 000 kr
225 000 kr
150 000 kr
250 000 kr
200 000 kr

Summa

1 550 000 kr

9. Verksamhet – Arbetsplansprojekt
Vit jul
Grundbidrag IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut
Insamlade medel
Projektmedel
Verksamhetsstöd Active
Politiska assistenter Bryssel
Påverkanspott
Summa

250 000 kr
350 000 kr
200 000 kr
1 500 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
40 000 kr

2 515 000 kr

Vi har stramat åt personalkostnaderna utifrån vad som faktiskt har gått åt, gjort
omflyttningar i underbudget 1, höjt många av posterna i underbudget 8, ändrat namn på
några underbudgetar och budgetposter samt allmänt justerat i budgetposterna efter behov.
Vi anser att en realistisk budget ger en bättre bild av vad vi faktiskt har för pengar att använda
och att UNF kan hantera att vi går med en förlust om den strama budgeten spricker något år.
Förutom de specifika förslag som vi hoppas att ni kommer med har vi några övergripande
frågeställningar som vi vill att förbundsstyrelsen tänker på.
1.
2.
3.
4.
5.

Vilket slutresultat tänker ni er att vi ska budgetera med?
Finns det någon budgetpost/underbudget som känns felbudgeterad?
Om vi ska göra en specifik satsning i budgeten, var ska den då ligga?
Finns det några delar av budgeten som är otydliga?
Finns kopplingen som behövs till de andra dokument som förbundsstyrelsen tänker
lägga fram till kongressen?

Uppföljning
Förslaget till budget presenteras på kongressförfesten 8-10 mars.
Till förbundsstyrelsens möte i maj läggs ett färdigt förslag fram.
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Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

som inriktning till kassören sikta på ett resultat på XXX XXX kr i 2014-2015 års
budget, samt

att

ge kassören i uppdrag att återkomma med ett färdigt förslag till budget för
2014-2015 till förbundsstyrelsens möte i maj.

Lina Boberg
Uppsala, 2013-02-19

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2013-03-01—03 p 8g

Arbetsplan 2014-2015
Bakgrund
Detta underlag är framtaget av arbetsplansgruppen bestående av Vidar Aronsson, Karin
Melbin och Malin Thorson. På förbundsstyrelsemötet i januari diskuterades form för arbetsplanen och framtida riktning för UNF och alla utskott fick i uppdrag att skicka in förslag på
uppdrag, definition och mål för sina områden. Utifrån det vi har fått in har arbetsplansgruppen formulerat ett förslag på arbetsplan för 2014-2015. Utskottens bidrag finns som
separat bilaga.
Förbundsstyrelsen har diskuterat om en extrasatsning ska göras inom något område och
arbetsgruppen har även tittat på vilka områden som är aktuella för det.
Resultat
Arbetsplansgruppen har identifierat två övergripande mål för UNF:s arbete. Det ena innebär
att UNF har en stor kompetens inom attitydpåverkan kring droger och det andra rör att UNF
växer genom välfungerande föreningar.
Gruppens bedömning är att vi redan har mycket resurser riktade mot att ha välfungerande
föreningar och att det där snarare handlar om att använda våra resurser på rätt sätt.
Attitydpåverkan och kommunikation kring detta är däremot ett område där vi ligger längre
ifrån våra mål och där ytterligare resurser kan behövas. Gruppen föreslår därför att en
extrasatsning görs inom området attitydpåverkan.
Uppföljning
Det förslag som antas av förbundsstyrelsen kommer diskuteras på kongressförfesten och
tas upp med eventuella revideringar på styrelsens möte i maj.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta
att

anta nedanstående som utkast till arbetsplan till kongressförfesten med
eventuella ändringar, samt

Att

föreslå kongressen att genomföra en större satsning inom området
attitydpåverkan och att ge XX i uppdrag att arbeta fram ett sådant förslag

Malin Thorson
Göteborg, 2013-02-19
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Utkast till UNF:s arbetsplan
2014 – 2015
Vision
En demokratisk och solidarisk värld
fri från droger

Övergripande mål
UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol
och andra droger
UNF finns till för att förändra världen. Det största hindret för att nå vår vision är dagens
föråldrade och dominerande alkoholnorm. 2015 är UNF vassast i Sverige på att krossa myter,
ifrågasätta ologiska fördelar och våga prata om baksidorna med dagens alkoholkultur.
Samtidigt lyfter vi framgångsrikt fördelarna med nykterhet och alkoholfritt. I traditionella
såväl som nya miljöer når vi fram med vårt budskap till unga som själva hjälper till att sprida
det vidare med syftet att krossa alkoholnormen.

UNF växer genom välfungerande föreningar spridda över hela
landet
Föreningar med många medlemmar och bra verksamhet är grunden för allt UNF gör och en
förutsättning för att vi ska kunna vara en positiv kraft i samhället. 2015 har UNF fler, starkare och mer
aktiva föreningar. Bland föreningarna finns en mångfald vad gäller storlek, medlemmar och
verksamhet. Den goda föreningen kännetecknas av ett välkomnande klimat som ser det som
naturligt att bjuda in nya. Verksamheten är regelbunden, varierad och bidrar till att uppnå UNF:s
vision.
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Drogpolitik
Uppdrag
UNF:s drogpolitiska uppdrag är att vara ungas röst och verktyg för att skapa opinion och
påverka den politiska utvecklingen i riktning mot en drogfri värld.
Definition
UNF:s drogpolitiska verksamhet tar sitt ursprung i idén att använda politikens verktyg för
skapandet av en drogfri värld. Detta definieras i ett internt respektive ett externt politiskt
arbete.
Till det externa arbetet räknas det när beslutsfattare och allmänheten utgör målgrupp. Där
är syftet att utifrån en drogpolitisk agenda och det drogpolitiska programmet påverka
politikens utveckling i riktning mot UNF:s vision. När medlemmar inom vår folkrörelse utgör
målgrupp så räknas detta in i UNF:s interna politiska arbete. Där är målet istället att skapa
kunskap, medvetenhet, levande dialog och debatt i drogpolitiska frågor och kring UNF:s
politik.
Det drogpolitiska verksamhetsområdet omfattar all verksamhet som arbetar med att
påverka politiska processer i syfte att minska alkoholkonsumtionen i Sverige.
UNF:s drogpolitiska arbete är känt och använt av beslutsfattare
• UNF har långsiktiga drogpolitiska samarbeten med tre riksdagspartier respektive
partipolitiska ungdomsförbund
• UNF bedriver aktivt påverkansarbete i EU och genomför samarbeten med fyra
svenska EU-parlamentariker
• UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 500 gånger i media
UNF:s medlemmar är experter på drogpolitiskt påverkansarbete
• UNF har medlemmar som tillsammans engagerar sig drogpolitiskt och har 10 aktiva
drogpolitiska grupper
• UNF har en levande debatt om en progressiv, modern drogpolitik för framtiden.
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Förebygg
Uppdrag
UNF:s förebyggande uppdrag är att bryta den rådande alkoholnormen och förändra
ungdomars attityder och beteende i syfte att öka nykterheten.
Definition
För att uppnå sitt förebyggande uppdrag ska UNF växa och skapa en attraktiv och drogfri
verksamhet i relevanta ungdomsmiljöer. Unga människors val att vara nyktra tas till vara
genom medlemskap i UNF. Genom att säkerställa en bred och aktiv medlemsbas är vi en
tydlig motpol till den rådande alkoholkulturen och visar att den inte är förutbestämd. UNF
marknadsför den variation som finns i vår organisation, våra idéer och vårt medlemskap.
Mångfald och bredd i verksamheten är en central del i att nå ut med våra idéer och bryta
alkoholnormen.
I kontaktytan mellan UNF och potentiella medlemmar skapas attityd- och
beteendeförändring kring droger. UNF ifrågasätter de myter och positiva föreställningar
som finns kring alkohol och andra droger och lyfter fördelarna med drogfrihet.
UNF är ledande på kommunikation som påverkar ungas attityder till droger
● Andra aktörer väljer att använda sig av och sprida UNF:s metoder i sitt förebyggande
arbete
● UNF har kompetens och lättillgängliga verktyg för att arbeta med framgångsrik
attitydpåverkan på den digitala arenan
● UNF har metoder och koncept som våra medlemmar och andra unga kan använda
för att sprida våra budskap
Alla distrikt bidrar till att UNF ökar i medlemsantal
● UNF har 10 000 medlemmar varav 6 000 betalande
● UNF satsar på värvning i grupper som har stor outnyttjad medlemspotential
● Kännedomen om UNF och vad vi står för ökar bland Sveriges unga
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Globalt
Uppdrag
UNF:s globala uppdrag är att stärka ungdomsorganisationer över hela världen och främja det
globala drogförebyggande arbetet.
Definition
UNF:s globala arbete tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att starka organisationer som
arbetar för drogfrihet i hela världen främjar samhällsutvecklingen. Genom sitt globala
engagemang bekämpar UNF alkohol som utvecklingshinder och bidrar till att utveckla och
stärka idéburna organisationer. Dessutom motverkar UNF aktivt den globalt agerande
alkoholindustri som är ett hot mot samhällets möjlighet till frihet och utveckling.
En viktig dimension av UNF:s globala arbete är utbyten. Genom dessa skapar vi förståelse och
solidaritet i globala sammanhang hos ungdomar. UNF och dess medlemmar ger och tar del
av den kunskap och erfarenhet som finns i världen kring alkohol som utvecklingshinder och
utvecklingen av organisationer som jobbar för drogfrihet. Utbyten är ett viktigt verktyg för
att stärka vår egen organisation och andra runt om i världen. Genom dialog utvecklar UNF:s
medlemmar sitt intresse och sin kunskap om globala frågor för att aktivt jobba med frågorna
både på hemmaplan och ute i världen.
UNF har utvecklande och inspirerande utbyten för att bygga starka och nyktra
ungdomsorganisationer över hela världen.
•
•
•

UNF engagerar 250 medlemmar i internationella utbyten
UNF:s medlemmar har lättillgängliga verktyg för globalt engagemang.
UNF har långsiktiga och välfungerande samarbeten med fyra
ungdomsorganisationer i andra länder.

UNF:s medlemmar bidrar till att frågan om alkohol som utvecklingshinder lyfts i
samhällsdebatten och att problemet motarbetas globalt.
•
•

20 procent av UNF:s medlemmar bidrar till finansiering av det globala arbetet
20 föreningar arbetar aktivt med globala frågor.
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Organisation
Uppdrag
UNF:s organisatoriska uppdrag är att säkerställa en levande folkrörelse där ledarskap,
entreprenörskap och arrangörskap utvecklas och leder till att verksamhet drivs och
kontinuerligt utvecklas.
Definition
UNF:s organisatoriska arbete innefattar att ha många medlemmar, starka ledare, föreningar
med varierad verksamhet och distrikt som samlar och skolar sina medlemmar. UNF är en del
av en folkrörelse som bygger sin organisation på demokratiska strukturer, den fria
föreningsformen i organisationens alla nivåer och varje enskild medlems självförverkligande.
Stärkandet av relationen mellan UNF:s alla nivåer är en självklar del av UNF:s
organisationsutveckling.
Fyra hörnstenar i det organisatoriska området är demokrati, ledarskap, arrangörskap och
entreprenörskap och i detta utvecklas medlemmarna genom UNF:s bildningsarbete. I hela
organisationen uppmuntras ansvarstagande och samarbetsvilja. Organisationsutveckling
bygger på att varje individ i UNF utmanas, stöttas och utvecklas under hela sitt medlemskap
för att bygga starka föreningar och distrikt.
Organisationsutveckling jobbar med att ge verktyg till medlemmar, föreningar och distrikt,
men går inte in och styr vilken sorts verksamhet som medlemmar genomför eller vad ett
distrikt eller en förening ska jobba med.
Engagemanget i UNF präglas av folkbildning och det goda ledarskapet
• 1 000 medlemmar har inom ramen för ett UNF-arrangemang reflekterat över och
diskuterat sitt ledarskap
• Folkbildning genomsyrar UNF:s alla verksamhetsområden och 50 000 studietimmar
genomförs
• 50 föreningar har deltagit på föreningsstyrelsesamlingar och 1 600 medlemmar
genomgår UNF:aren
Den lokala verksamheten stärks och utvecklas på demokratisk grund
• UNF har en levande idé- och utvecklingsdebatt
• 80 % av alla föreningar som rapporterar årsmöte, rapporterar även årsmöte
nästkommande år
• 60 nya föreningar startas
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Socialt
Uppdrag
UNF:s sociala uppdrag är att skapa trygga och inkluderande miljöer fria från droger där unga
människor kan vara sig själva.
Definition
UNF:s sociala arbete har tre olika perspektiv, inkludering, hållbart engagemang och
kamratstöd.
Att arbete med inkludering i UNF innebär att skapa trygga sociala sammanhang. Genom att
jobba för tillgänglighet och ifrågasätta exkluderande normer skapar vi förutsättningar för att
alla medlemmar ska trivas i UNF. Ett hållbart engagemang innebär att medlemmar utvecklas,
ges utrymme för engagemang och stärks i sitt ställningstagande. Detta gör också att
organisationen utvecklas, engagemang tas tillvara och håller från generation till generation.
Kamratstöd syftar till att bryta okunskapen i samhället om barn och unga i missbruksmiljö,
erbjuda trygga miljöer och ge medlemmen verktyg för att vara en bra kompis
Barn och unga i missbruksmiljöer erkänns, uppmärksammas och får stöd
•
•
•

UNF har ett välfungerande samarbete med stödgrupper i 10 kommuner
UNF skapar opinion kring hur barn och unga i risk- och missbruksmiljö påverkas
UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark alkoholtradition i 75
kommuner

UNF har inkluderande verksamhet som drivs av engagerade medlemmar med olika
förutsättningar och erfarenheter
•
•
•

UNF har regelbunden verksamhet på 60 olika orter
UNF jobbar aktivt med framgångsrika metoder som stärker och engagerar
medlemmar
UNF:s verksamhet är inkluderande för olika målgrupper
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Bilaga 1 – Utskottens input till processen med arbetsplan
Här följer de inspel som arbetsgruppen för arbetsplanen fick skickat till sig och använde som
underlag för det förslag till arbetsplan som är lagt till förbundsstyrelsen. De följer här
oredigerade för förbundsstyrelsens kännedom.

Drogpolitik
Definition och uppdraget tycker vi kan vara detsamma
Vad gäller målen så har vi två förslag. Vi föredrar alternativt 1 eftersom vi tycker att det är
svårt att särskilja det lokala och det nationella arbetet och vill egentligen att även det lokala
arbetet ska vara underställt huvudmålet om att ge unga ett bättre uteliv. Om ni vill ha två
övermål så har vi delat upp det men egentligen bara specificerat och delat upp målen.
Klipp och klistra som ni vill
Förslag 1
UNF:s drogpolitiska arbete leder till ett bättre uteliv för unga
• UNF har långsiktiga drogpolitiska samarbeten med tre politiska partier i riksdagen
• UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 500 gånger i olika
mediekanaler
• UNF bedriver aktivt påverkansarbete i EU och genomför samarbeten med fyra
svenska EU-parlamentariker
• UNF har medlemmar som tillsammans engagerar sig drogpolitiskt och har 10 aktiva
drogpolitiska grupper
Förslag 2
UNF:s drogpolitiska arbete leder till ett bättre uteliv för unga
• UNF bedriver aktivt påverkansarbete i EU och genomför samarbeten med fyra
svenska EU-parlamentariker
• UNF har långsiktiga drogpolitiska samarbeten med tre politiska partier i riksdagen
• UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 100 gånger i nationella
mediekanaler
I UNF:s distrikt bedrivs drogpolitiskt påverkans- respektive kunskapsarbete som en aktiv del i
verksamheten
• UNF har 10 aktiva drogpolitiska grupper
• UNF möter 100 lokala och regionala politiker
• UNF agerar i den drogpolitiska debatten och omnämns 400 gånger i lokala
mediekanaler
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Förebygg
Alkoholnormen i Sverige är krossad
• Fake Free-tänket genomsyrar vårt interna och externa attitydförändrande arbete
• UNF förändrar alkoholnormen genom attitydarbete med andra organisationer
• Alla unga vet om att alkoholnormen finns och dess effekter
Värvning - Alla distrikt ökar i medlemsantal
• 6000 betalande medlemmar
• UNF satsar strategiskt på nya målgrupper för att bredda medlemsbasen.
• Alla unga vet om vad UNF är och vad vi står för

Skriv om och ni får smaka på Mårtens tå!!!
Uppdrag
Utskottet var inte helt överens. Vissa tyckte att uppdraget kanske var lite för stort för just ett
utskott och borde vara uppdraget för hela organisationen istället.
Definition
Har vi ansvar för all verksamhet? Vem har ansvar för verksamheten? Är det sociala utskottet
eller är det förebygg? (efter en medlem blir värvad in i vår organisation vem har ansvaret då.)

Globalt
UNF utvecklas och inspireras genom internationella utbyten.
• UNF engagerar 150 medlemmar i internationella utbyten.
• UNF har lättillgängliga verktyg för medlemmars globala engagemang.
UNF:s medlemmar bidrar till att frågan om alkohol som utvecklingshinder lyfts i
samhällsdebatten och att problemet motarbetas globalt.
• UNF utbildar 200 medlemmar i globala frågor inom ramen för bildningssystemet.
• UNF har en aktiv och betydande roll för IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete.
• UNF engagerar sina medlemmar i insamlings- och biståndsarbete.

Organisation
Definition
UNF:s organisatoriska uppdrag är att säkerställa en levande folkrörelsestruktur där
ledarskap, entreprenörskap och arrangörskap utvecklas och leder till att verksamhet drivs
och kontinuerligt utvecklas.
UNF utvecklas genom folkbildning och ledarskap
• 1000 människor reflekterar och utvecklas i ledarskap
• 50 000 studietimmar genomförs
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•

Genomföra bildningssystemet med extra prioritet av föreningsstyrelsesamling och
UNF:aren
Med demokratiska metoder formas och utvecklas verksamheten
• 170 föreningar rapporterar årsmöte varav 75% föreningar
• Med distrikten som grund
• Involvera 300 medlemmar i samtalet/diskussionen om var UNF är på väg

Socialt
Uppdrag
UNF:s sociala uppdrag är att skapa trygga och inkluderande miljöer fria från droger där unga
människor kan vara sig själva.
Definition
UNF:s sociala arbete har tre olika perspektiv, inkludering, hållbart engagemang och
kamratstöd.
Att arbete med inkludering i UNF innebär att skapa trygga sociala sammanhang. Genom att
jobba för tillgänglighet och ifrågasätta exkluderande normer skapar vi förutsättningar för att
alla medlemmar ska trivas i UNF.
Ett hållbart engagemang innebär att medlemmar utvecklas, ges utrymme för engagemang
och stärks i sitt ställningstagande. Detta gör också att organisationen utvecklas, engagemang
tas tillvara och håller från generation till generation.
Kamratstöd syftar till att bryta okunskapen i samhället om barn och unga i missbruksmiljö,
erbjuda trygga miljöer och ge medlemmen verktyg för att vara en bra kompis
Barn och unga i missbruksmiljöer får stöd, erkänns och uppmärksammas
•
•
•

UNF har ett välfungerande samarbete med stödgrupper
UNF skapar opinion kring den skada barn och unga utsätts för vid risk- och missbruk
UNF erbjuder 250 aktiviteter under högtider med stark alkoholtradition i 75
kommuner

UNF har inkluderande verksamhet som drivs av engagerade medlemmar med olika
förutsättningar och erfarenheter
•
•
•

UNF erbjuder regelbunden verksamhet som inkluderar olika målgrupper
UNF jobbar aktivt med att identifiera framgångsrika faktorer som stärker och
engagerar medlemmar
UNF utbildar 300 medlemmar i sociala frågor

Beslutsärende

Bilaga nr §
Beslutsunderlag för
UNF FS 2013-03-01—03 p 8h

Tobakspolicy
Bakgrund
Karin och Linda E fick i januari i uppdrag att återkomma med ett förslag på en tobakspolicy
som både innehåller den rörelsegemensamma delen och specifika delen för UNF.
Analys och resultat
Efter många prövade formuleringar finns nu ett förslag vi är nöjda med. Vi har försökt få till
en bra skrivning om utom synhåll som vi tror fungerar bra. I övrigt inte något
revolutionerande men de viktigaste delarna i den gamla policyn finns med.
Uppföljning
Efter marsmötet passerar den förfesten och majmötet.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta
Att

anta utkastet till tobakspolicy

Linda Engström
Alvik, 2013-02-19
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Tobakspolicy för IOGT-NTO-rörelsen
För drogfrihet
I IOGT-NTO-rörelsen arbetar vi för drogfrihet.
Som droger definierar vi medel som är berusande, beroendeframkallande och giftiga. Det är
såväl de politiska, medicinska som sociala effekterna av drogbruket som ligger till grund för
vårt engagemang.
Tobak och medlemslöftet
Eftersom tobak per definition inte är en drog har IOGT-NTO-rörelsen valt att inte likställa
tobak med alkohol och narkotika i medlemslöftet. Inget av de fyra förbunden ställer krav om
vuxna medlemmars personliga ställningstagande mot tobak, men organisationens
verksamhet strävar efter att vara helt tobaksfri.
För att undvika att deltagarna utsätts för tobakens negativa effekter eller påverkas att själva
bruka tobak är IOGT-NTO-rörelsens arrangemang alltid tobaksfria. Därför sker ev. bruk av
tobak på anvisad plats avskild från övrig verksamhet.
Som tobaksbrukare är det viktigt att tänka på förebildsfrågan för IOGT-NTO-rörelsens
medlemmar.
Specifika förbundsregler
Varje förbund inom IOGT-NTO-rörelsen kan också anta regler som utöver denna
rörelsegemensamma tobakspolicy mer specifikt anger bestämmelser inom den egna
organisationen.

UNF:s förbundsregler
UNF har förutom den rörelsegemensamma tobakspolicyn specifika förbundsregler som
gäller alla UNF:are på UNF-verksamhet, rörelsegemensamma arrangemang och
samarrangemang med andra organisationer. Ledare och andra med ansvar för
verksamheten ska se till att deltagare känner till tobakspolicyn och att den följs.
Utom synhåll
För att bli en tobaksfri organisation sker UNF:ares eventuella bruk av tobak utom synhåll från
verksamheten. Detta är överordnat och gäller särskilt om det finns en anvisad plats för
tobaksbruk som inte uppfyller detta krav.
Representation
Alla medlemmar och anställda inom UNF ska vara tobaksfria när de företräder UNF.

Beslutsärende
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Kamratstödspolicy
Bakgrund
Sociala utskottet har fått i uppgift från föregående förbundsstyrelse att uppdatera UNF:s
kamratstödspolicy.
Analys
Efter diskussion i förbundsstyrelsen i maj 2012 har utskottet tittat på utformningen av
policyn för att den ska bli tydligare och långsiktig. Justeringar har gjorts efter
förbundsstyrelsens kommentarer i januari 2013.
Resultat
Rubrikerna har justerats och tillägg har gjorts under Principer, Åtgärder och Uppföljning
samt små justeringar i brödtexten.
Uppföljning
Den reviderade policyn läggs upp på UNF:s hemsida efter godkännande av
förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

anta UNF:s kamratstödspolicy efter föreslagna ändringar

Karin Melbin
Masthugget, 2013-02-19
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UNF:s kamratstödspolicy
Bakgrund
Kamratstödet i UNF har en 20 år gammal tradition. Starten var att julresor ordnades för att
kunna ge ett alternativ till de som inte ville fira jul hemma och samtidigt öka kunskapen om
kamratstöd och barn i missbruksmiljö. Efter det har det utvecklas till att finnas med i
verksamheten i UNF på olika nivåer.
Definition
Kamratstöd syftar till att bryta okunskapen i samhället om barn och unga i missbruksmiljö
samt ge en trygg bas för alla medlemmar i UNF. I UNF erbjuder vi trygga miljöer, ger verktyg
för att vara en stöttande kompis och förutsättningar för medlemmars personliga utveckling.
Målgrupp
UNF:s kamratstödspolicy riktar sig till ledare, anställda och förtroendevalda i UNF samt
medlemmar med ett intresse för kamratstödsarbete.
Principer för UNF:s kamratstödsarbete
•
•
•
•
•
•

UNF erbjuder trygga och nyktra mötesplatser
UNF jobbar med grupputveckling för att förbättra samarbeten och skapa trygghet
inom gruppen
Ledare och anställda i UNF har kompetens om hur de slussar vidare för särskilt stöd
UNF har en bra kontakt och samarbete med andra aktörer som jobbar med barn och
unga i missbruksmiljö
Stödgruppsverksamhet bedrivs inte inom UNF
UNF bidrar till att öka medvetenheten i samhället om barn och unga i missbruksmiljö

Åtgärder
•
•
•
•
•

Kamratstöd tas upp som en viktig del i alla nivåer av UNF:s bildningssystem
Anställda i UNF får utbildning om kamratstöd
UNF erbjuder verksamhet under högtider
Kamratstödet i UNF utgår från Kompisboken
UNF bidrar till kvalitetssäkrad stödgruppsverksamhet genom att tillhandahålla UNF:s
ungdomsprogram för stödgruppsledare

Uppföljning
Förbundsstyrelsen har ansvar för att följa upp så att åtgärderna genomförs samt revidera
policyn vid behov.

Beslutsärende
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Policy för ett hållbart engagemang
Bakgrund
Sociala utskottet har fått i uppgift från föregående förbundsstyrelse att uppdatera UNF: s
policy för ett hållbart engagemang.
Analys
Efter diskussion i förbundsstyrelsen i maj 2012 har utskottet tittat på utformningen av
policyn för att den ska bli tydligare och långsiktig. Justeringar har gjorts efter
förbundsstyrelsens kommentarer i januari 2013.
Resultat
Rubrikerna har justerats och tillägg har gjorts under Principer, Åtgärder och Uppföljning
samt små justeringar i brödtexten.
Uppföljning
Den reviderade policyn läggs upp på UNF:s hemsida efter godkännande av
förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

anta UNF:s policy för ett hållbart engagemang med föreslagna ändringar.

Karin Melbin
Masthugget, 2013-02-19
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UNF:s policy för ett hållbart engagemang
Bakgrund
Begreppet hållbart engagemang uppkom efter kongressen 2009 då förbundsstyrelsen fick i
uppdrag att ta fram en medlemsvårdsstrategi. Genom att ta hjälp av medlemmar med olika
erfarenheter och bakgrund samlades material och idéer in. Det söktes efter ett begrepp som
syftade på styrkan hos medlemmarna istället för omhändertagande, resultatet blev Hållbart

engagemang.
Definition
Begreppet “Ett hållbart engagemang” har dubbel mening. Det syftar på den enskilda
medlemmen och dennes möjlighet att hitta sin plats, inspireras och utvecklas samt att
energin ska hålla en lång tid. Sedan syftar det också på att organisationen ständigt ska
utvecklas och att det engagemang som kommer från medlemmar tas till vara och för
organisationen framåt.
Målgrupp
Hållbart engagemang riktar sig till ledare inom UNF, ideella likväl som anställda. UNF är en del
av den stora folkrörelsen som nykterhetsrörelsen är. Vi har funnits länge och vi ska fortsätta
att vara en stark kraft i det civila samhället. En folkrörelse består av medlemmar och
folkrörelsearbetet görs av medlemmar.
Principer för Ett hållbart engagemang
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alla ska känna sig välkomna i UNF
I UNF finns ett accepterande klimat
Förtroendevalda i UNF får det stöd som behövs för att kunna utföra sina uppdrag
Det finns kunskap och resurser i UNF för medlemmar med särskilda behov
Medlemskapet är utvecklande för individen
UNF är arenan där alla får prova
I UNF finns en ständig återväxt med nya ledare
UNF:s verksamhet är begriplig, hanterbar och meningsfull
UNF:s verksamhet stärker medlemmars ställningstagande
Alla UNF:s medlemmar kan engagera sig utifrån sina intressen och förutsättningar

Åtgärder
•
•
•
•

Nya medlemmar bjuds in till verksamhet i nära anslutning till värvningstillfället
Nya medlemmar erbjuds utbildningen UNF:aren
Verksamhet i UNF utgår från UNF inkluderar och UNF Engagerar
Ledare i UNF delar aktivt med sig av ansvar och uppdrag
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•
•

Genom UNF:s bildningsverksamhet utbyter vi olika erfarenheter och skapar en
jämnare kunskapsnivå mellan medlemmar
I UNF:s verksamhet har alla möjlighet att testa, lära och utvecklas

Uppföljning
Förbundsstyrelsen har ansvar för att följa upp så att åtgärderna genomförs samt revidera
policyn vid behov.

Beslutsärende
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Reviderat bildningssystem
Bakgrund
På sitt möte i januari diskuterade förbundsstyrelsen UNF:s bildningssystem utifrån en analys
och ett antal diskussionsfrågor. Utifrån de tankar förbundsstyrelsen hade har ett förslag på
reviderat bildningssystem tagits fram.
Resultat
Bildningssystemet har uppdaterats språkligt och delar har skrivits om för att öka tydligheten.
De stora förändringar som gjorts innehållsmässigt är:
•
•
•

Kravet på antal utbildningar på uppdrag av förbundet sänks till en per område och år
Ledaren byts ut mot FöreningsStyrelseSamlingar i bildningssystemet
En del läggs till om NBV och verksamhet som ska bedrivas i samarbete med dem

Uppföljning
Det förslag till bildningssystem som antas av förbundsstyrelsen kommer presenteras och
diskuteras på Kongressförfesten. Efter detta kommer eventuella ändringar att göras och ett
slutgiltigt förslag kommer att antas av förbundsstyrelsen i maj.

Förbundsstyrelsen föreslås besluta

att

anta det bifogade förslaget till bildningssystem

Malin Thorson
Tollare folkhögskola, 2013-02-17
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Bildningssystem
Inledning
UNF är en folkrörelse som präglas av tydliga folkbildningsideal. Det innebär att medlemmar
ska förverkliga sina idéer; gå från idé till verklighet. Idealet utgår också ifrån att ambitionen är
och ska vara hög. UNF ska lyfta sina medlemmar och med det låta dem växa, både i sig själva
och i sin förmåga.
Ur UNF:s vision har ett bildningsuppdrag hämtats och formulerats. Detta tillsammans med
några principer och en värdegrund för folkbildning utgör grunden för allt bildningsarbete
som UNF bedriver.
Detta bildningssystem är till för att sätta ramarna för detta arbete.
Vision
UNF:s vision är en solidarisk och demokratisk värld fri från droger.
Bildningsuppdrag
UNF är en samhällsbyggande organisation där alla unga människor är välkomna att i
gemenskap och utifrån sig själv växa och utvecklas. UNF ägnar sig åt folkbildning för att
medlemmar ska få mötas på jämlika grunder, inhämta kunskap och med det bli aktiva och
engagerade medborgare.
Folkbildningens värdegrund
Utifrån tre viktiga perspektiv definieras UNF:s syn folkbildning.
Mötet
Folkbildningen uppstår i ett möte mellan människor som tillsammans skapar bildning. Mötet
uppstår i sin tur ur frivillighet och tar sin utgångspunkt i övertygelsen om varje människas
egen förmåga att bidra till en social, gemensam och individuell utveckling. Folkbildning är
föränderlig och skiftande över tid; motsatt idén om att det finns ett fast facit.
Jämlikheten
Folkbildningen bygger på en jämlik syn på människan där varje individs kompetens tas
tillvara. Något som tar sig uttryck i att deltagare använder sin reella möjlighet att påverka
innehåll och arbetssätt; motsatt en auktoritär utbildning.
Kunskapen
Folkbildningen skapas i en sammansättning av teoretisk, erfarenhetsmässig och praktisk
kunskap. Synen på kunskap är att den är föränderlig och beroende av deltagares olika
erfarenheter, perspektiv och värderingar; motsatt en statisk syn på kunskap.

Folkbildningens värderingar ska genomsyra all verksamhet, som därmed ingår i UNF:s
folkbildningsarbete, i syfte att uppnå vårt bildningsuppdrag.
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Principer för UNF:s bildningsverksamhet
UNF:s bildningsverksamhet tar sin utgångspunkt ur olika principer.
Medlemmens utveckling i fokus
UNF:s bildningsarbete motiveras genom bildningsuppdraget. Där finns ett tydligt fokus på
att verksamheten i första hand ska få medlemmar att växa på egna villkor och i gemenskap.
Först i andra hand är målet att stärka organisationen genom att få fler och bättre förberedda
ledare, politiker, vänner, entreprenörer, opinionsbildare och medborgare.
Skilt från formell utbildning
UNF:s bildningsarbete ska i första hand ses som något som är särskilt från den formella
utbildningen som finns i grund-, gymnasie-, och högskola. UNF:s bildningsarbete står för
andra värderingar och ska därför beskrivas och bedrivas utan att förknippas med skolan.
UNF undviker därmed ord som påminner om formell utbildning och strävar efter att
använda begrepp och metoder som tydligare relaterar till UNF:s idéer om folkbildning.
Frihet i skapandet
UNF tror att bildningens innehåll inte bara kan läsas in, utan att bildning skapas genom att få
erfarenheter av praktisk handling, diskussion och upplevelser. Det viktigaste med
bildningsverksamheten tycker vi därför är hur det görs, snarare än vad som görs. Att
säkerställa kvalité gör UNF genom att använda folkbildning som metod, inte genom specifika
kunskapskrav.

4 (6)

UNF:s bildningssystem
Tydlighet och långsiktighet är viktigt för att UNF som rörelse ska kunna skapa och bibehålla
förståelse för olika delar i bildningsverksamheten. För att skapa denna tydlighet och
förståelse hos medlemmar, föreningar och distrikt i hur de kan utvecklas och arbeta med
bildning beskrivs här UNF-förbundets bildningsverksamhet i ett system.
Bild över UNF:s bildningssystem

Förbundsnivå
Höjdaren: Globalt, Höjdaren: Socialt, Höjdaren: Drogpolitik, Höjdaren: Förebygg
Kamratstödsresa, Samlingar: Distriktsstyrelser, Distriktsordföranden, Distriktskassörer,
Förbundssamling

På uppdrag av förbundet
Specialisten: Globalt, Specialisten: Socialt, Specialisten: Drogpolitik, Specialisten: Förebygg,
Folkbildaren

Förenings- & Distriktsnivå
UNF:aren Avancerad

FöreningsStyrelseSamling Egna Koncept

UNF:aren
Förenings- & distriktsnivå

UNF:aren
UNF:s grundutbildning som riktar sig till alla nya medlemmar. Utgångspunkten är att alla
medlemmar på en grundläggande och liknande nivå ska få resonera och få förståelse för UNF
gällande uppbyggnad, ideologi och våra olika verksamhetsområden. En viktig del är att
deltagarna diskuterar vad UNF är och har varit, både för sig själva och för samhället.

UNF:aren - Avancerad
En uppföljningsutbildning av UNF:aren för den som vill lära sig mer. Utbildningen knyter an
till kunskaperna deltagarna fick på UNF:aren och låter deltagarna fördjupa sig i UNF:s
verksamhetsområden, ideologi och organisationsuppbyggnad. Utbildningen knyter också
an till ledarskap och arrangörskap. Syftet är att deltagarna ska få utforska UNF och hitta hur
de vill utveckla sitt fortsatta engagemang inom UNF.

FöreningsStyrelseSamling (FSS)
FSS:er har som syfte att ge medlemmar i föreningsstyrelser de verktyg de behöver för att
utföra sitt uppdrag och skapa eller utveckla bra föreningsverksamhet. Deltagarna får
kunskap om styrelsens ansvar och arbetssätt samt ges kunskap och förståelse för förening
som metod. De ges även möjlighet att reflektera över och utveckla sin och UNF:s syn på
formellt samt informellt ledarskap.

Egna koncept
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Distrikt och föreningar har stor frihet att arrangera egenanpassade koncept för att skapa
bättre och mer medlemsrelevant bildningsverksamhet. Exempel kan vara att samverka med
andra organisationer eller att ha andra än UNF:are som målgrupp.
På uppdrag av förbundet

Specialisten - socialt, förebygg, drogpolitik och globalt
Ger djupare kunskap och praktiska exempel från ett av UNF:s verksamhetsområden. Under
utbildningen skapas olika sorters kunskap av och för deltagarna som skapar förståelse och
idéer om hur och varför UNF arbetar med området. Deltagarna får förutsättningar att skapa
och utveckla verksamhet utifrån utbildningens innehåll.

Folkbildaren
En utbildning där deltagarna får utmana och utveckla sitt praktiska ledarskap och sina
praktiska verktyg för att skapa bra arrangemang och annan folkbildningsverksamhet. Utifrån
sina egna erfarenheter och utmaningar får deltagarna utveckla och utforska begreppen
arrangörskap, ledarskap och entreprenörskap. Utifrån UNF:s ledarsyn, bildningssystem och
bildningssyn tillåts deltagarna reflektera över och applicera sin syn på bildning.

Genomförande och ansvarsfördelning
För att säkerställa att Specialisterna och Folkbildaren genomförs har förbundet i uppdrag att
se till att dessa utbildningar arrangeras vid intresse och behov men minst en per område och
år. Utbildningarna ska ske på uppdrag av förbundet, men arrangeras av distrikt, föreningar
och medlemmar. Detta genomförs genom en utlysning där medlemmar, föreningar och
distrikt får söka om att arrangera utbildningar med ett främst regionalt upptagningsområde.
I detta arbete ska förbundet tillhandahålla tillräckliga resurser och vara stöd för
genomförande, men ansvaret delegeras till arrangörerna.
Förbundsnivå

Höjdaren - inom våra områden
UNF:s högsta utbildning inom socialt, förebygg, drogpolitik och globalt. Höjdarna anordnas
av förbundet. Varje utbildning genomförs med tre steg under en termin. För att få gå
utbildningen ska personen ha genomgått Specialisten inom samma område eller ha
motsvarande erfarenheter. Utbildningen ska både relatera till och bjuda in forskarvärlden
samt göra nedslag i praktiken och se verksamhet i verkligheten.
Utbildningarna genomförs en per termin, roterande så att varje område kommer tillbaka
efter två år.

Förbundsarrangerade samlingar
För att stimulera förbundets utveckling och stärka olika förtroendevalda i sina roller
anordnar förbundet återkommande följande samlingar:
•
•

Distriktsstyrelsesamlingar - varje år ordnas samling för distriktsstyrelser.
Förbundssamlingar - årligen ordnas en samling för att diskutera frågor som är
intressanta för att utveckla UNF som förbund.
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•
•

Distriktsordförandesamlingar - genom ett nätverk hålls DO-samlingar.
Distriktskassörssamlingar - genom ett nätverk hålls DK-samlingar.

Kamratstödsresa
Årligen genomförs en kamratstödsresa som sträcker sig över julhelgen. Resan riktar sig både
till medlemmar som levt eller lever nära missbruksproblematik, samt andra medlemmar som
är intresserade av kamratstödsfrågor. Under resan får deltagarna lära sig mer om
kamratstödsarbete och arbeta med sig själva på ett djupare plan. Detta kombineras med
någon form av utmanande aktivitet.
Övriga delar i systemet

Samlingar
En samling definieras av att uppgiften den fyller är att skapa en mötesplats och kontaktyta
för
medlemmar som har liknande utmaningar, situationer och intressen. Samlingar ska kunna
användas till att samla allt från föreningsstyrelser i ett distrikt till att samla medlemmar som
arbetar med verksamhet riktat mot högskolor. Samlingarna är centrala för att skapa
mötesplatser och låta medlemmar få möjlighet att växa och utvecklas i gemenskap med syfte
att låta UNF utveckla sin verksamhet utifrån lokala initiativ och engagemang.
UNF avsätter varje år medel för att samlingar på eget initiativ ska kunna ordnas av såväl
medlemmar som föreningar eller distrikt för att uppmuntra samlingar som metod.

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet - NBV
NBV är UNF:s och nykterhetsrörelsens egna studieförbund och en viktig samarbetspartner i
folkbildningsarbetet. UNF kan genom NBV genomföra studiecirklar, kulturprogram och
annan folkbildning. Dessa samarbeten syftar till att ge UNF resurser i form av till exempel
hjälp med lokaler, material, utbildningar och andra former av stöd samtidigt som det stärker
NBV och deras möjlighet att arbeta för nykter folkbildning. När medlemmar, föreningar och
distrikt genomför folkbildning som faller inom NBV:s verksamhetsområde ska denna därför
göras i samarbete med NBV.

Microbildning
Förbundet ska se till att det finns en databas med möjliga pass inom våra utbildningar och
öppna upp det för spridning inom UNF. Den som genomför bildningsverksamhet kan fritt
använda och komponera de delar den vill och de ska ses som inspiration i att skapa bra
verksamhet. En “modul” kan vara ett pass som tar ca 1-2 timmar att genomföra, genom att
kombinera flera moduler kan arrangörerna själva skapa en specialanpassad bildningshelg.

Generell standard
Förbundet ska upprätta en generell standard för utbildningar som genomförs inom
förbundets ramar. I detta innefattas bland annat långsiktig tidsplanering och kontinuitet,
gemensam informationsspridning, standardiserad utvärdering samt verktyg för ledare och
arrangörer. Den generella standarden ska ses som ett ideal och verktyg för att skapa
högkvalitativ bildning inom UNF.

